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                                                               7М02201 - Философия 

7М02201 Философия 

7М02201 – Philosophy 
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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 12 кредит / кредитов /credits 

«Əлеуметтік-мəдени болжамдау философиясы жəне əдіснамасы», « Философия 

жəне дінтану» білім беру траекториялары бойынша негізгі пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: 

«Философия и методология социокультурного прогнозирования», «Философия и 

религиоведение» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Philosophy and methodology of socio-

cultural forecasting», «Philosophy and Religion Learning» 

1 

OPNI - 

5205 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований 

Organization and planning of scientific research 
5 

KFAD 

ADKF-

ADKPh 

Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс  

Антропологический дискурс в казахской философии  

Anthropological discourse in Kazakh philosophy 

2 

KZFOM 

APSA  

APMPh- 

Қазіргі заманғы философияның өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современной философии  

Actual problems of modern philosophy 
5 

KAOM 

APSA 

TIIMA 

Қазіргі антропологияның өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современной антропологии  

Topical issues of modern anthropology 

3 

Kom 

Kom  

Kom 

Компаративистика 

Компаративистика 

Comparative science 
5 

ATM 

MSP 

MSC 

Əлеуметтік танымның методологиясы  

Методология социального познания  

The methodology of social cognition 

Кəсіптік пəндер / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 20 кредит / кредитов/ credits 

«Əлеуметтік-мəдени болжамдау философиясы жəне əдіснамасы», « Философия жəне 

дінтану» білім беру траекториялары бойынша кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: 

«Философия и методология социокультурного прогнозирования», «Философия и 

религиоведение» 

Major disciplines for educational trajectories: 

«Philosophy and methodology of socio-cultural forecasting», «Philosophy and Religion 

Learning» 

4 

AEMTF 

EFAPS 

HPAMP 

Əлеуметтік идеал мəселесіне тарихи-философиялық талдау  

Историко-философский анализ проблемы социального 

идеала  

5 
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Historical and philosophical analysis of the problem of social 

ideal 

AET 

EAP 

EASF 

Əлеуметтік болжауды эпистемологиялық талдау  

Эпистемологический анализ социального прогнозирования  

Epistemological analysis of social forecasting 

5 

DF 

FR 

PhR 

Дін философиясы 

Философия религии 

Philosophy of Religion 
5 

6 

ADFT 

FASK 

PhASC 

Əлеуметтік дағдарыстарға философиялық талдау 

Философский анализ социальных кризисов 

Philosophical analysis of social crises 

7 

PMPh 

FKKP 

PhPC 

Постмодернизм мəдениетінің философиясы 

Философия культуры постмодернизма 

The philosophy of postmodern culture 
5 

KZDE 

ERSM 

ERMW 

Қазіргі замандағы дін эволюциясы 

Эволюция религии в современном мире 

Evolution of Religion in the modern world 

8 

ODGT 

NTCR 

STDC 

Өркениетті дамудағы ғылым мен техника 

Наука и техника в цивилизационном развитии 

Science and technology in the development of civilization 

5 
SBFAM 

FMPSZ 

PhMPS 

Социогуманитарлық білімнің философиялық жəне 

əдіснамалық мəселелері  

Философские и методологические проблемы 

социогуманитарного знания  

The philosophical and methodological problems of socio-

humanitarian cognition 

9 

TKGM 

PGEP 

PHHP 

Тарихи келешектегі гуманизм мəселесі 

Проблема гуманизма в исторической перспективе 

The problem of humanism in historical perspectiv 
5 

FA 

FA 

PhA 

Философиялық антропология 

Философская антропология 

Philosophical Anthropology 

10 

FMR 

SPFP 

SFPhPr 

Əлеуметтік болжам философиялық мəселе ретінде  

Социальный прогноз как философская проблема 

Social forecast as a philosophical problem 
5 

GDOA 

MPFR 

MTPhR 

Философия мен дінтануды оқытудың əдістемесі 

Методика преподавания философии и религиоведения 

Methods of teaching philosophy and religious studies 

11 

MMRE 

Дінтанулық сараптаманың əдісі жəне əдіснамасы  

Методология и методика религиоведческой экспертизы  

Methodology and technique of theological examination 

5 
GABTT 

KANSP 

KASSP 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық 

талдауы  

Концептуальный анализ научных и социальных программ  

Conceptual analysis of scientific and social programs 
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Ғылыми зерттеулерді жоспарлау жəне ұйымдастыру 

Организация и планирование научных исследований 

Organization and planning of scientific research 

Бұл курс ғылыми зерттеу мен инновациялық қызметке сай жоспарлауға, болжауға 

жəне ғылыми білімдер дамуының қалыптасуы мен даму үрдісі шеңберінде бəсекеге 

қабілетті шешімдер қабылдауға бағыттайды. 

Мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге қажетті білімдер жүйесін 

қалыптастыру. 

Пəннің мақсаты – Өзінің ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін білімді қалыптастыру. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің негізгі тұжырымдамаларын, принциптері 

мен бағыттарын түсіну; 

2) өз зерттеу қызметін жоспарлау; 

3) ғылыми зерттеулерді болжау; 

4) ғылыми білімді дамытудың жоғары қарқыны жағдайында бəсекеге қабілетті 

шешімдер қабылдау; 

5) өзінің ғылыми – зерттеу қызметін жүзеге асыруға;; 

6) кəсіптік өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау жəне 

жүзеге асыру. 

 

Данная дисциплина освещает методологические, методические вопросы 

планирования, прогнозирования научных исследований и инновационной деятельности, 

ориентирует на принятие конкурентоспособных решений в условиях высоких темпов 

развития научного знания. 

Содержание курса: основные концепции, принципы и направления современных 

научных исследований; методологические, методические вопросы планирования, 

прогнозирования научных исследований; инновационная деятельность в развитии 

научного знания. 

Цель дисциплины – формирование знаний, позволяющих осуществлять собственную 

научно – исследовательскую деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные концепции, принципы и направления современных научных 

исследований; 

2) планировать собственную исследовательскую деятельность; 

3) прогнозировать научные исследования; 

4) принимать конкурентоспособные решения в условиях высоких темпов развития 

научного знания; 

5) осуществлять собственную научно – исследовательскую деятельность; 

6) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития. 

 

This course covers the methodological, methodical planning, forecasting, research and 

innovation, and focuses on the adoption of competitive solutions in the context of rapid 

development of scientific knowledge. 

The purpose of discipline is the formation of knowledge, allowing to carry out own 

research activities 

The purpose of discipline-the formation of knowledge that allows to carry out their own 

research activities. 

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the basic concepts, principles and directions of modern scientific research; 

2) plan your own research activities; 
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3) predicting scientific research; 

4) to make competitive decisions in the conditions of high rates of development of 

scientific knowledge; 

5) to carry out their own research activities; 

6) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

«Философия»/ «Философия»/ «Philosophy», «Логика»/ «Логика»/ «Logics», 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық талдауы/ 

Концептуальный анализ научных и социальных программ/ Conceptual analysis of scientific 

and social programs 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену / Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

 

 

Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс 

Антропологический дискурс в казахской философии 

Anthropological discourse in Kazakh philosophy  
Курс аясында қазақ философиясы ой-пікірінің қалыптасу мен даму логикасы 

қарастырылады.  

Курс мақсаты – қазақ философиясын адамның мəні мен сипаты туралы рефлексия 

ретінде саралау, қазақстандық философияның мақсаты мен ағымын зерттеу.   

 Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) қазақ философиясында тарихи қалыптасқан негізгі антропологиялық мəселелерді 

түсіну; 

2) антропологиялық талдау контекстінде қазақ философиясын қалыптастыру 

процесін қайта құру; 

3) қазақ тіліндегі түпнұсқалармен жұмыс істеу; 

4) қазақстандық философияны оның қарқыны мен іс жүргізуіндегі талдау; 

5) антропологиялық мəселелерді зерттеуде салыстырмалы талдау жасау 

 

В рамках дисциплины воспроизводится логика становления и развития казахской 

философской мысли. 

Цель курса - осмысление казахской философии как рефлексии о смысле и 

назначении человека, исследование казахстанской философии в ее темпоральности и 

процессуальности. 

Содержание курса: основные антропологические проблемы в казахской философии; 

основные философские проблемы в казахской философии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные антропологические проблемы, исторически сложившиеся в 

казахской философии; 

2) воссоздать процесс формирования казахской философии в контексте 

антропологического анализа; 

3) работать с первоисточниками на казахском языке; 

4) анализировать казахстанскую философию в ее темпоральности и 

процессуальности; 

5) делать сравнительный анализ в исследовании антропологических проблем 

 

The aim of the course is understanding Kazakh philosophy as a reflection on the meaning 

and purpose of human research Kazakh philosophy in its temporality and procedural  
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The purpose of discipline - understanding of the Kazakh philosophy as a reflection on the 

meaning and destiny of man, the study of the Kazakh philosophy in its temporality and 

processuality. 

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) to understand the main anthropological problems historically formed in the Kazakh 

philosophy; 

2) recreate the process of formation of the Kazakh philosophy in the context of 

anthropological analysis; 

3) work with primary sources in the Kazakh language; 

4) analyze the Kazakh philosophy in its temporality and procedural; 

5) to make a comparative analysis in the study of anthropological problems 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

«Философия» / «Философия» / «Philosophy» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

«Этникааралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің Қазақстандық үлгісі» / 

«Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия»/ 

«Kazakhstan model of ethnic tolerance and social harmony» 

 

 

Қазіргі заманғы философияның өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современной философии  

Actual problems of modern philosophy 

Пəнді игерудің мақсаты қазіргі философиялық ой, оның ерекшеліктері, негізгі 

тəсілдері мен бағыттары туралы білімді тереңдету болып табылады; курстың бағдары - 

зерттеу дағдыларын қалыптастыру, əлемдік философияның негізгі өзекті мəселелерімен 

танысу, өз ұстанымын жəне оларды қарауға шығармашылық көзқарасты қалыптастыру. 

Курстың / пəннің мазмұны: пəн қазіргі философияның əлеуметтік-философиялық 

мəселелеріне арналған. Бұл мəселелер ХХІ ғасырдың басында əлеуметтік философия үшін 

қалыптасқан сын-қатерлер тұрғысынан маңызды рөлге ие болды. Əлеуметтік философия 

үшін "жаңа əлеуметтілік", "заманнан кейінгі", əділеттілік, жаһандану, бірегейлік жəне т. б. 

сияқты проблемалар аса маңызды.  

Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) постиндустриалды, ақпараттық қоғамның жəне жаһандану үрдісінің өзекті 

философиялық мəселелерін түсіну; 

2) шындықты түсінудің философиялық əдістерін қолдану; 

3) Қазіргі философияның өзекті мəселелері бойынша өз ұстанымын қалыптастыру; 

4) тиімді кəсіби шешімдер қабылдауға ықпал ететін ғылыми дүниетанымды дербес 

қалыптастыру үшін, сондай-ақ өзгермелі қоғамда тұлғаның тұрақты жағдайының негізін 

құру үшін əдістемелік негізделген бағдарламаларды пайдалану; 

5) қазіргі əлеуметтік-философиялық терминологияны жəне өзекті əлеуметтік-

философиялық мəселелерді білуді меңгеру; 

6) өзінің интеллектуалдық жəне жалпы мəдени деңгейін жəне моральдық-

психологиялық деңгейін жетілдіру жəне дамыту 

 

Целями освоения дисциплины являются углубление знаний о современной 

философской мысли, ее специфики, основных подходах и направлениях; ориентация 

курса - на формирование исследовательских навыков, знакомство с основными 

актуальными проблемами мировой философии, выработку собственной позиции и 

творческого подхода к их рассмотрению. 

Содержание курса: дисциплина посвящена социально-философским проблемам 

современной философии. Эти проблемы приобрели роль насущных в свете тех вызовов, 

которые сформировались для социальной философии в начале XXI  века. Первостепенное 
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значение для социальной философии имеют такие проблемы как «новая социальность», 

«постсовременность», справедливость, глобализация, идентичность и т.п.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать актуальные философские проблемы развития постиндустриального, 

информационного общества и процесса глобализации; 

2) применять философские методы постижения действительности; 

3) формировать собственную позицию по актуальным проблемам современной 

философии; 

4) использовать методически обоснованные программы для самостоятельного 

формирования научного мировоззрения, способствующего принятию эффективных 

профессиональных решений, а также для создания основы устойчивого положения 

личности в трансформирующемся обществе; 

5) владеть современной социально-философской терминологией и знанием 

актуальных социально-философских проблем; 

6) совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

и морально-психологический уровень 

 

Goals of learning are improved knowledge of modern philosophical thought, and its 

specificity, the basic approaches and directions; orientation course on formation of research 

skills, familiarity with the basic actual problems of world philosophy, the production of its own 

position and creative approach to their consideration. 

 

Course content: the discipline is devoted to social and philosophical problems of modern 

philosophy. These problems have become urgent in the light of the challenges that have emerged 

for social philosophy in the early twenty-first century. Such problems as "new sociality", 

"postmodernity", justice, globalization, identity, etc. are of paramount importance for social 

philosophy.  

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the current philosophical problems of the development of post-industrial, 

information society and globalization; 

2) apply philosophical methods of comprehension of reality; 

3) to form own position on actual problems of modern philosophy; 

4) to use methodically grounded programs for independent formation of the scientific 

Outlook promoting adoption of effective professional decisions, and also for creation of a basis 

of steady position of the person in the transforming society; 

5) to possess modern social and philosophical terminology and knowledge of actual social 

and philosophical problems; 

6) to improve and develop their intellectual and cultural level and moral and psychological 

level 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

«Философия»/ «Философия»/ «Philosophy», «Логика»/ «Логика»/ «Logics», 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық талдауы/ 

Концептуальный анализ научных и социальных программ/ Conceptual analysis of scientific 

and social programs 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену / Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

 

 

Қазіргі антропологияның өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современной антропологии  
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Topical issues of modern anthropology 

 

Целью освоения дисциплины является осмысление современного философского 

знания о человеке и его месте в мире, его природе, потребностях и интересах, а также о 

проблемах жизни и смерти, смысле человеческого существования, о свободе человека и 

его правах.  

Содержание курса: ориентирован на освещение широкого спектра проблем 

интерпретации феномена человека, в том числе средствами современных теорий. 

Философская антропология в социально-гуманитарных науках. Проблематизация понятия 

человека в истории философской мысли 

 

 

 

Компаративистика 

Компаративистика 

Comparative science 

"Компаративистика" курсы салыстырмалы зерттеулер əдіснамасын игеруді жəне 

əлемді ғылыми танымда компаративистік тəсілдің əлеуетін ұғынуды көздейді.  

Курстың мақсаты - тарихи-философиялық білім саласы ретінде философиялық 

компаративистиканың даму болашағы мен əдіснамалық мəселелері, генеалогия, қазіргі 

жағдайы туралы толық түсінік беру.  

Курстың мазмұнында философиялық компаративистика ғылыми зерттеулер саласы 

жəне академиялық пəн, есептер, аппарат жəне əдістер ретінде проблемателеді, 

салыстырмалы философияның генеалогиясы оның модерн риторикасымен байланысты 

байқалады.  

Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) компаративистік зерттеулердің негізгі ережелері мен бағыттарын түсіну; 

2) компаративистік зерттеулердің пəнаралық сипатын түсіндіру; 

3) танымда компаративтік тəсіл əдіснамасын меңгеру; 

4) компаративистік зерттеулерді жүзеге асыруға міндетті. 

 

Курс «Компаративистика» предполагает освоение методологии сравнительных 

исследований и осмысление потенциала компаративистского подхода в научном познании 

мира.  

Цель курса - дать слушателям наиболее целостное представление о генеалогии, 

современном состоянии, методологических проблемах и перспективах развития 

философской компаративистики как области историко-философского знания.  

В содержании курса проблематизируется философская компаративистика как 

область научных исследований и академическая дисциплина, задач, аппарата и методов, 

прослеживается генеалогия сравнительной философии в ее связи с риторикой модерности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать основные положения и направления компаративистских исследовании; 

2) объяснять междисциплинарный характер компаративистских исследовании; 

3) владеть методологией компаративного подхода в познании; 

4) осуществлять компаративистские исследования. 

 

The course "comparative Studies" involves the development of the methodology of 

comparative research and understanding the potential of the comparative approach in the 

scientific knowledge of the world.  

The aim of the course is to give students the most holistic view of genealogy, the current 

state, methodological problems and prospects of development of philosophical comparative 

studies as a field of historical and philosophical knowledge.  
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The content of the course problematizes philosophical comparative studies as a field of 

research and academic discipline, tasks, apparatus and methods, traces the genealogy of 

comparative philosophy in its connection with the rhetoric of modernity.  

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the main provisions and directions of comparative studies; 

2) explain the interdisciplinary nature of comparative studies; 

3) to know the methodology of the comparative approach to knowledge; 

4) to carry out comparative studies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:  

«Ғылым философиясы мен тарихы» / «История и философия науки» / «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық талдауы/ / онцептуальный 

анализ научных и социальных программ/ Conceptual analysis of scientific and social program 

Философия мен дінтануды оқыту əдістемесі/ Методика преподавания философии и 

религиоведения/ Methods of teaching philosophy and religious studies 

 

 

Əлеуметтік танымның методологиясы  

Методология социального познания  

The methodology of social cognition 

Пəннің мақсаты қазіргі ғылымның əдіснамалық негіздері мен мəселелерін түсіндіру, 

əдістің теориясымен қарулану, ғылымның логикасы мен əдіснамасын меңгеру, ғылыми-

зерттеу жұмысының əдіснамалық мəдениетін, ғылыми білімді дамытудың негізгі 

мектептері мен концепцияларын қалыптастыру, ғылыми зерттеулер мен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру бойынша практикалық дағдыларды үйрету. 

 

Курстың / пəннің мазмұны: қоғам, мəдениет, тарих жəне адам туралы ғылымның 

қалыптасу тарихы. Философия ғылыми білімнің интегралдық формасы ретінде. Қоғам 

жəне мəдениет туралы ғылымдағы коммуникативтік. Əлеуметтік жəне гуманитарлық 

ғылымдардағы ақиқат пен ұтымдылық мəселесі. Қарым-қатынас жəне коммуникация: 

бірлік жəне айырмашылық. Ақиқат мəселесі  

Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) тұтас ғылым бейнесі туралы түсініктерді қалыптастыру мақсатында жалпы 

əлеуметтік таным жəне жекелеген жеке ғылымдардың əдіснамасын түсіну; 

2) жекелеген арнайы ғылыми пəндерді əлеуметтік тану əдіснамасын меңгеру;  

3) ғылыми білімді, ғылыми-зерттеу қызметінің тəжірибесін дамытудың 

құндылықтық бағдарларын қалыптастыру. 

4) ғылымның өзін зерттеудің əртүрлі аспектілері мен мəнмəтіндерін талдау: Тарихи, 

аксиологиялық, логикалық, социологиялық, психологиялық, институционалдық. 

5) əлеуметтік танымның əлеуметтік институт, өндірістік күш, қоғамдық сананы 

қалыптастыратын білім ретінде əдіснамасының негіздерін түсіну. 

 

Цель дисциплины уяснить методологические основания и проблемы современной 

науки, вооружиться теорией метода, усвоить логику и методологию науки, выработать 

методологическую культуру научно-исследовательской работы, основным школам и 

концепциям развития научного знания, привить практические навыки по организации 

научных исследований и научно-исследовательской работы. 

Содержание курса: история становления наук об обществе, культуре, историй и 

человеке. Философия как интегральная форма научных знаний. Коммуникативность в 

науках об обществе и культуре. Проблема истинности и рациональности в социальных и 

гуманитарных науках. Общение и коммуникация: единство и различие. Проблема истины  
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В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать методологию социального познания в целом и отдельных частных наук 

с целью формирования представлений о целостном образе науки; 

2) владеть методологией социального познания отдельных специальных научных 

дисциплин;  

3) формировать ценностные ориентиры развития научного знания, практики научно-

исследовательской деятельности. 

4) анализировать различные аспекты и контексты исследования самой науки: 

исторический, аксиологический, логический, социологический, психологический, 

институциональный. 

5) понимать основания методологии социального познания как социального 

института, производительной силы, знания, формирующего общественное сознание. 

 

The purpose of discipline to understand the methodological foundations and problems of 

modern science, armed with the theory of the method, to learn the logic and methodology of 

science, to develop a methodological culture of research, basic schools and concepts of scientific 

knowledge, to instill practical skills in the organization of research and research work. 

 

Course content: the history of the formation of the Sciences of society, culture, history and 

man. Philosophy as an integral form of scientific knowledge. Communication in the social and 

cultural Sciences. The problem of truth and rationality in the social Sciences and Humanities. 

Communication and communication: unity and difference. The problem of truth  

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the methodology of social cognition in General and individual Sciences in 

order to form ideas about the holistic image of science; 

2) to master the methodology of social cognition of certain special scientific disciplines;  

3) to form value orientations of development of scientific knowledge, practice of research 

activity. 

4) analyze various aspects and contexts of the study of science itself: historical, 

axiological, logical, sociological, psychological, institutional. 

5) understand the basis of the methodology of social cognition as a social institution, 

productive force, knowledge, forming social consciousness. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:  

«Ғылым философиясы мен тарихы» / «История и философия науки» / «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық талдауы 

Концептуальный анализ научных и социальных программ 

 Conceptual analysis of scientific and social program 

 

 

Əлеуметтік болжауды эпистемологиялық талдау  

Эпистемологический анализ социального прогнозирования  

Epistemological analysis of social forecasting 

Курс əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы зерттеу бағдарламалары мен 

əлеуметтік болжау теорияларының құрылымын ұғынуға, əлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдардағы зерттеу стратегиясы мен ғылыми ұтымдылық сипатының өзгеруіне 

бағытталған.  

Курстың негізгі мақсаты білім алушыларда болжаудың, жоспарлаудың, 

бағдарламалаудың жəне жобалаудың əдіснамалық принциптерін, болжау жəне жоспарлау 

əдістерін меңгеру, əлеуметтік саясатта болжамдық ақпаратты қолдану жəне жобаларды, 

модельдерді құру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 
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Курстың мазмұны əлеуметтік болжаудың тарихын, теориясын жəне практикасын, 

жобалауды жəне модельдеуді меңгеруге бағытталған: осы саладағы түсінік аппаратын 

жалпы жəне оның нақты бөлімдерінің терминологиясын; əлеуметтік болжаудың пайда 

болуы, қалыптасуы мен дамуының əдіснамалық жəне тарихи контекстін, жобалауды, 

нақты əлеуметтік-болжамдық зерттеуді жүргізудің əдістемесі мен техникасын 

модельдеуді; əлеуметтік-экономикалық, əлеуметтік-саяси, əлеуметтік-мəдени болжаудың, 

жобалаудың жəне модельдеудің ерекшеліктерін. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде білім алушы: 

1) əлеуметтік болжамдау, жобалау жəне модельдеу теориясы мен тəжірибесін түсіну 

2) Əлеуметтік танымда болжамды ақпаратты қолдану; 

3) əлеуметтік бағдарламаларды əзірлеу жəне іске асыру, жобаларды əзірлеу жəне 

іске асыру, модельдерді əзірлеу жəне іске асыру технологиясын меңгеру. 

4) зерттеу жұмысында болжау, жобалау жəне модельдеу əдістерін қолдану; 

5) зерттеу жəне талдау қызметін жүргізу; 

6) тиісті деңгейдегі зерттеу жəне талдау жұмыстарына қатысуға құқылы. 

 

Курс направлен на осмысление исследовательских программ и структуры теорий 

социального прогнозирования в социально-гуманитарных науках, меняющийся характер 

научной рациональности и стратегии исследования в социально-гуманитарных науках.  

Основной целью курса является выработка знаний, умений и навыков у 

обучающихся усвоение методологических принципов прогнозирования, планирования, 

программирования и проектирования, методов прогнозирования и планирования, 

выработку навыков использования прогнозной информации в социальной политике и 

составления проектов, моделей. 

Содержание курса направлены на изучение истории, теории и практики социального 

прогнозирования, проектирования и моделирования: понятийного аппарата этой области 

знания в целом и терминологии конкретных ее разделов; методологического и 

исторического контекста возникновения, становления и развития социального 

прогнозирования, проектирования, моделирования методики и техники проведения 

конкретного социально-прогностического исследования; особенностей социально-

экономического, социально-политического, социально-культурного прогнозирования, 

проектирования и моделирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать теорию и практику социального прогнозирования, проектирования и 

моделирования 

2) применять прогнозную информацию в социальном познании; 

3) владеть технологией разработки и реализации социальных программ, разработки 

и реализации проектов, разработки и реализации моделей. 

4) использовать методы прогнозирования, проектирования и моделирования в 

исследовательской работе; 

5) проводить исследовательскую и аналитическую деятельность; 

6) участвовать в исследовательской и аналитической работе соответствующего 

уровня. 

 

The course is aimed at understanding research programs and the structure of social 

forecasting theories in the social Sciences and Humanities, the changing nature of scientific 

rationality and research strategies in the social Sciences and Humanities.  

The main purpose of the course is to develop knowledge and skills of students mastering 

the methodological principles of forecasting, planning, programming and design, methods of 

forecasting and planning, development of skills in the use of predictive information in social 

policy and drafting models. 
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The content of the course is aimed at studying the history, theory and practice of social 

forecasting, design and modeling: the conceptual apparatus of this field of knowledge in General 

and the terminology of its specific sections; methodological and historical context of the 

emergence, formation and development of social forecasting, design, modeling techniques and 

techniques of a specific socio-prognostic research; features of socio-economic, socio-political, 

socio-cultural forecasting, design and modeling. 

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) understand the theory and practice of social forecasting, design and modeling 

2) apply predictive information in social cognition; 

3) possess the technology of development and implementation of social programs, 

development and implementation of projects, development and implementation of models. 

4) to use methods of forecasting, design and modeling in research work; 

5) conduct research and analytical activities; 

6) participate in research and analytical work of the appropriate level. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:  

«Ғылым философиясы мен тарихы» / «История и философия науки» / «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламалардың тұжырымдық талдауы 

Концептуальный анализ научных и социальных программ  

Conceptual analysis of scientific and social program 

 

 

Дін философиясы 

Философия религии 

Philosophy of Religion 

Курс аясында дін философиясы бойынша басты əдебиеттер жинағымен оқып 

танысу, қазіргі қоғамның діни өмірі мəселелерін талқылау əрекеті қаралған. 

Пəннің мақсаты - Философия тарихындағы дін феноменін ұғыну жəне діннің қазіргі 

философиясының негізгі бағыттарымен танысу. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) дін философиясының мазмұны мен ерекшелігін, адамның əлемге діни 

қатынасының мəнін, негіздері мен нысандарын түсіну; 

2) Дін философиясы саласындағы категориялық аппаратты еркін меңгеру; 

3) дін философиясын ұғынудың негізгі теориялық тəсілдерін сын тұрғысынан 

зерттеу; 

4) дін, діни ұйымдар мəселелеріне қатысты зерттеу жəне сараптама жұмыстарына 

қатысуға құқылы. 

 

В рамках дисциплины предполагается изучение основного корпуса сочинений по 

философии религии, обсуждение проблем религиозной жизни современного общества.  

Цель дисциплины - осмысление феномена религии в истории философии и 

знакомство основными направлениями современной философии религии. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать содержание и специфику философии религии, сущность, основания и 

формы  религиозного отношения человека к миру; 

2)  свободно владеть категориальным аппаратом в области философии религии; 

3) критически исследовать основные теоретические подходы к осмыслению 

философии религии; 

4) принимать участие в исследовательских и экспертных работах, касающися пролем 

религии, религиозны организаций. 
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As part of the discipline is supposed to study the main body of works on the philosophy of 

religion, discuss the problems of religious life of modern society.  

The purpose of the discipline is to comprehend the phenomenon of religion in the history 

of philosophy and familiarity with the main directions of modern philosophy of religion. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

 

1) to understand the content and specifics of the philosophy of religion, the essence, 

foundations and forms of religious attitude of man to the world; 

2) be fluent in the categorical apparatus in the field of philosophy of religion; 

3) critically examine the main theoretical approaches to understanding the philosophy of 

religion; 

4) to take part in research and expert works concerning problems of religion, religious 

organizations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, магистерлік диссертацияны орындауды 

қосқанда / Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации / The research work of a of a candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of master’s thesis 

 

Əлеуметтік дағдарыстарға философиялық талдау 

Философский анализ социальных кризисов 

Philosophical analysis of social crises 

Курстың мақсаты əлеуметтік дағдарыстарды зерттеудің əлеуметтік-философиялық 

əдіснамасын ашу,  

Курстың мазмұны негізгі міндетті қамтиды - дағдарыстарды зерттеудің барлық 

аспектілерін қарастыру: методология (тəсіл, зерттеу стратегиясы неден тұрады), Тарихи 

аспект, онтология (негізгі санаттар, негізгі құндылықтар, мəндер, олардың қасиеттері мен 

қатынастары), теориялық (динамика, өзгерістердің себептері мен механизмдері), 

аксиологиялық аспект (қандай құндылықтар, идеалдар, принциптер жəне қалай есепке 

алынады).   

Курсты оқу нəтижесінде білім алушы: 

1) əлеуметтік дағдарыстарды зерттеудің əлеуметтік-философиялық əдіснамасын, 

əлеуметтік дағдарыстардың мəні мен типологиясын түсіну; 

2) Əлеуметтік дағдарыстарды талдаудың əртүрлі тəсілдерін талдау; 

3) дағдарысты басқару бағдарламаларын қалыптастыру; 

4) дағдарыстар себептеріне жүйелі талдау жүргізу; 

5) əлеуметтік дағдарыстарды болжау; 

6) дағдарысты басқару жөніндегі сараптамалық жəне консалтингтік жұмысқа 

қатысуға құқылы. 

 

Цель курса раскрыть социально-философскую методологию исследования 

социальных кризисов,  

Содержание курса включает основную задачу - рассмотреть все аспекты 

исследования кризисов: методологию (в чем состоит подход, исследовательская 

стратегия), исторический аспект, онтологию (базовые категории, основные ценности, 

сущности, их свойства и отношения), теоретический (динамика, причины и механизмы 

изменений), аксиологический аспект (какие ценности, идеалы, принципы и каким образом 

учитываются).   

В результате изучения курса оучающийся будет: 
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1) понимать социально-философскую методологию исследования социальных 

кризисов, сущность и типологию социальны кризисов; 

2) анализировать различные подходы к анализу социальны кризисов; 

3) формировать программы управления кризисами; 

4) самостоятельно проводить системный анализ причин кризисов; 

5) прогнозировать социальные кризисы; 

6) участвовать в экспертной и консалтинговой работе по управлению кризисами. 

 

The aim of the course is to reveal the socio-philosophical methodology of the study of 

social crises,  

The content of the course includes the main task-to consider all aspects of crisis research: 

methodology (what is the approach, research strategy), historical aspect, ontology (basic 

categories, basic values, essence, their properties and relationships), theoretical (dynamics, 

causes and mechanisms of change), axiological aspect (what values, ideals, principles and how 

are taken into account).   

As a result of studying the course the student will: 

1) to understand the socio-philosophical methodology of the study of social crises, the 

nature and typology of social crises; 

2) analyze different approaches to social crisis analysis; 

3) form crisis management programs; 

4) independently carry out a systematic analysis of the causes of crises; 

5) predict social crises; 

6) participate in expert and consulting work on crisis management. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites: 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену/ Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

 

 

Постмодернизм мəдениетінің философиясы 

Философия культуры постмодернизма 

The philosophy of postmodern culture 

«Постмодерн мəдениетінің философиясы» пəнінің мақсаты мəдениет 

философиясындағы қазіргі заманғы парадигмасын, постмодерн мəдениетінің негізгі 

тұжырымдамаларын зерттеу. Мəдениеттің қазіргі жай-күйі мен үрдістері туралы талдау 

жасау. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: постмодернизмнің пайда болуы. 

Постмодернизм философиясының пайда болуы. Постмодернизмнің алдыңғылары. 

Постмодерндік констелляциядағы модерн. 

Оқу нəтижесінде магистрант: 

1) Постмодернизм мəдениетінің қалыптасу ерекшелігін жəне негізгі бағыттарын, 

тұжырымдамасын, постмодернистік бағыт өкілдерінің негізгі идеяларын; постмодернистік 

философияның негізгі ұғымдары мен мəселелерін түсіну; 

2) өз зерттеу қызметінде постмодернистік парадигма элементтерін пайдалану. 

3) мəдениеттің жаңа философиялық тұжырымдамаларының проблематикасын 

талдау; 

4) Постмодернизм өкілдерінің мəтіндерімен жұмысты өз бетінше бағалауға құқығы 

бар; 
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5) əлеуметтік-мəдени құбылыстарды, аймақтың мəдени жағдайын талдау 

əдістемесін меңгеру. 

 

Цель: исследование постмодернистской парадигмы в философии культуры, 

изучение основных концепций культуры постмодернистов. Анализ современного 

состояния и тенденций развития культуры. 

Содержание дисциплины: Постмодерн как феномен культуры. Предпосылки и 

сущность постмодернизма. Философия постмодернизма. Стилевые особенности 

постмодернизма. Культура в постмодернистской констелляции.  

В результате изучения магистрант будет: 

1) понимать специфику формирования и основные направления, концепции 

культуры постмодернизма, основные идеи представителей постмодернистского 

направления; основные понятия и проблемы постмодернистской философии; 

2) использовать элементы постмодернистской парадигмы в собственной 

исследовательской деятельности. 

3) анализировать проблематику новейших философских концепций культуры; 

4) самостоятельно оценивать взгляды и концепции постмодернистской философии; 

работы с текстами представителей постмодернизма. 

5) владеть методологией анализа социокультурных явлений, культурной ситуации 

региона.  

 

Purpose: to study the postmodern paradigm in the philosophy of culture, to study the 

basic concepts of postmodern culture. Analysis of the current state and trends of cultural 

development. 

Contents of the discipline: Postmodern as a phenomenon of culture. Background and 

essence of postmodernism. The philosophy of postmodernism. Style features of postmodernism. 

Culture in postmodern constellation. 

As a result of the study, the undergraduate will: 

1) understand the specifics of the formation and the main directions, the concept of 

postmodern culture, the main ideas of the representatives of the postmodernist direction; the 

basic concepts and problems of postmodern philosophy; 

2) to use the elements of the postmodern paradigm in their own research activities. 

3) analyze the problems of the latest philosophical concepts of culture; 

 

4) independently evaluate the views and concepts of postmodern philosophy; work with 

texts of representatives of postmodernism. 

5) to know the methodology of the analysis of socio-cultural phenomena, the cultural 

situation of the region. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Кешенді емтихан,  магистрлік диссертация  

Комплексный экзамен, работа над магистерской диссертацией 

Integrated examination, working on master’s thesis 

 

Қазіргі əлемдегі дін эволюциясы 

Эволюция религии в современном мире 

Evolution of Religion in the modern world 

Курсты игеру барысында магистрант əлемнің кез-келген аумағындағы діни ахуалмен 

танысып, конфессиялар диалогының заманауи үлгілерінің қалыптасуы туралы түсінік 

алуы тиіс. 

Мақсаты: əлемдік жəне көлемді ұлттық діндер мен діни қозғалыстардың маңызды 

даму заңдылықтарымен танысу.  
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Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) неғұрлым ықпалды діни конфессиялар мен бағыттардың ұйымдық құрылымының, 

ғибадат ету мен діни ілімінің ерекше ерекшеліктерін түсіну;  

2) негізгі ұғымдарға сүйену; 

3) қажетті дереккөздерге шағымдана отырып, пəн тақырыптарының мазмұнын 

қалпына келтіру;  

4) əр түрлі аймақтардағы жəне əлеуметтік-этникалық топтардағы діни ахуалдың 

негізгі ерекшеліктерін талдау 

5) алынған білімді кəсіби қызмет тəжірибесінде пайдалану. 

 

В ходе изучения курса магистрант будет  ознакомлен с религиозной ситуацией в 

различных регионах мира, получит представление о формировании современных моделей 

диалога конфессий.  

Целью данного курса является освещение важнейших закономерностей эволюции 

мировых и крупнейших национальных религий, а так же новых религиозных движении.  

Содержание курса: мировых и крупнейшие национальные религий мира; 

современные религиозные конфессий и направлений: организационного устройства, 

культа и вероучения; традиционные и нетрадиционные религии современности; 

особенности нетрадиционный религий; религиозной обстановки в различных регионах 

мира; религии в РК; и др.  

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать специфические черты организационного устройства, культа и 

вероучения наиболее влиятельных религиозных конфессий и направлений;  

2) оперировать основными понятиями; 

3) воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым 

источникам;  

4) анализировать основные особенности религиозной обстановки в различных 

регионах и социально-этнических группах 

5) использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности. 

 

The purpose of this course is to highlight the most important principles of the evolution of 

the world and the nation's largest religions, as well as a new religious movement.  

During the course of undergraduate study will be familiar with the religious situation in the 

various regions of the world, get an idea of the formation of modern models of dialogue 

denominations. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the specific features of the organizational structure, cult and creed of the 

most influential religious denominations and trends;  

2) operate with basic concepts; 

3) reproduce the content of the discipline, appealing to the necessary sources;  

4) analyze the main features of the religious situation in different regions and socio-ethnic 

groups 

5) to use the acquired knowledge in the practice of professional activity. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites: 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену/ Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

 

Өркениетті дамудағы ғылым мен техника 
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Наука и техника в цивилизационном развитии 

Science and technology in the development of civilization 

Пəн «Ғылым мен техника философиясы» оқу траекториясын таңдаған 

магистранттарға арналған. 

Мақсаты: адамзат тарихы аясында ғылым мен техника эволюциясын танып-білу, 

ғылым мен техниканың адам жəне қоғам өміріндегі рөлін анық көрсету. 

Курстың мазмұны философиялық талдау пəні ретінде Ғылым мен техника феномені: 

қазіргі қоғам өміріндегі ғылым мен техниканың маңызы, рөлі жəне орны, ғылымның 

қазіргі жай-күйін талдау, осы феноменді пайымдаудағы концептуалды негіздер мен 

əртүрлі тəсілдер мен теориялар.  

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) ғылым мен техниканың дамуындағы философиялық мəселелерді түсіну. 

2) ғылым мен техника тұжырымдамаларының қазіргі жай-күйіне талдау жүргізу; 

3) ғылым мен техниканың дамуын талдауда өркениеттік көзқарасты іске асыру; 

4) алынған білімді кəсіби қызмет практикасында пайдалану; 

5) философияның көзқарастары мен тұжырымдамаларын өз бетінше бағалау; 

6) мəтіндерімен жұмыс істеуге; 

 

Цель дисциплины - осмысление эволюции науки и техники в контексте истории 

человечества, исследование их роли в жизни современного человека и общества. 

Содержание курса включает изучение феномена науки и техники как предмета 

философского анализа: значение, роль и место науки и техники в жизни современного 

общества, анализ современного состояния науки, различных подходов и теорий и 

концептуальных оснований в осмыслении этого феномена.  

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать философские проблемы развития науки и техники. 

2)  проводить анализ современного состоянии концепций науки и техники; 

3) реализовывать цивилизационный подход в анализе развития науки и техники; 

4) использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности; 

5) самостоятельно оценивать взгляды и концепции философии; 

6) работать с текстами. 

 

Discipline is designed for students with learning trajectory «Philosophy of science and 

technology». 

The purpose of discipline - understanding the evolution of science and technology in the 

context of the history of mankind, the study of their role in the life of modern man and society. 

The course content includes the study of the phenomenon of science and technology as a 

subject of philosophical analysis: the importance, role and place of science and technology in 

modern society, the analysis of the current state of science, different approaches and theories and 

conceptual bases in understanding this phenomenon.  

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the philosophical problems of science and technology. 

2) analyze the current state of science and technology concepts; 

3) implement the civilizational approach in the analysis of science and technology; 

4) to use the acquired knowledge in the practice of professional activity; 

5) independently evaluate the views and concepts of philosophy; 

6) work with texts  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Зерттеу іс-тəжірибе / Исследовательская практика/ Research Practice 
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Социогуманитарлық білімнің философиялық жəне əдіснамалық мəселелері 

Философские и методологические проблемы социогуманитарного знания 

The philosophical and methodological problems of socio-humanitarian cognition 

Пəнді игеру қоғамтанудың тарихи формаларының типологиясын қарастыруды, 

əлеуметтік-гуманитарлық танымның философиялық, əдіснамалық мəселелерін талдауды 

қажет етеді. 

Мақсаты: əлеуметтік-гуманитарлық білімнің дамуын белгілейтін негізгі зерттеушілік 

парадигмаларды танып-білу. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) гуманитарлық білімнің классикалық жəне қазіргі заманғы тұжырымдамасын 

түсіну. 

2) тиісті мəселе бойынша философиялық жəне əдіснамалық əдебиетте еркін 

бағдарлану. 

3) əлеуметтік-гуманитарлық білімнің тұжырымдамалық негіздерін талдау. 

4) алынған білімді кəсіби қызмет практикасында пайдалану; 

5) философиядағы көзқарастар мен тұжырымдамаларды өз бетінше бағалау; 

6) мəтіндермен жұмыс істеу. 

 

Дисциплина предполагает рассмотрение типологии исторических форм 

обществознания, анализ философских, методологических проблем социогуманитарного 

познания.  

Цель дисциплины - изучение основных исследовательских парадигм, определяющих 

развитие социогуманитарного знания. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать классические и современные концепции гуманитарного знания. 

2) свободно ориентироваться в философской и методологической литературе по 

соответствующей проблематике. 

3) анализировать концептуальных оснований социогуманитарного знания. 

4) использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности; 

5) самостоятельно оценивать взгляды и концепции в философии; 

6) работать с текстами. 

 

The course includes consideration of the typology of historical forms of social science, the 

analysis of philosophical, methodological problems of socio-humanitarian knowledge.  

The purpose of discipline is the study of the major research paradigms that determine the 

development of social and humanitarian knowledge.  

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand classical and modern concepts of Humanities. 

2) freely navigate the philosophical and methodological literature on the relevant issues. 

3) analyze the conceptual foundations of socio-humanitarian knowledge. 

4) to use the acquired knowledge in the practice of professional activity; 

5) independently evaluate views and concepts in philosophy; 

6) to work with texts. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites: 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites: 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, магистерлік диссертацияны орындауды 

қосқанда / Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации / The research work of a of a candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of master’s thesis 
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Тарихи келешектегі гуманизм мəселесі 

Проблема гуманизма в исторической перспективе 

The problem of humanism in historical perspectiv 

Курстың мақсаты: түсінік беру туралы философиялық мəселелері қозғайтын адам, 

оның мəні, онтологическое негізі əр түрлі кезеңдерде тарихи даму жолдары.  

Курстың мазмұны философиялық мəселелерді қарастыруды қамтиды: 

антропологиялық дағдарыстан шығу ретінде философтар ұсынатын түрлі дəуірлердің 

гуманистік теориялары. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) гуманистік дүниетанымның негізгі тарихи нұсқаларын, философиялық ой 

теориялары мен тұжырымдамаларын түсіну; 

2) білімді практикалық қызметте қолдану; 

3) философиялық мəтіндерді талдау; 

4) зияткерлік өнім жасау; 

5) пікірталас, дау жүргізу,  

6) гуманистік проблематиканы талдаудың күтпеген, көп өлшемді логикасын 

меңгеру; 

7) қаралатын проблемалардың өз көзқарасын қисынды тұжырымдау, баяндау жəне 

дəлелді түрде қорғау. 

 

Цель курса: дать представление о философских проблемах, затрагивающих человека, 

его сущность, онтологическое основание на разных этапах исторического пути развития.  

Содержание курса включает рассмотрение философских проблем: гуманистические 

теории разных эпох, выдвигаемые философами, как выход из антропологического 

кризиса. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать основные исторические варианты гуманистического мировоззрения,  

теории и концепты философской мысли; 

2) применять знания в практической деятельности; 

3) анализировать философские тексты; 

4) создавать интеллектуальный продукт; 

5) вести дискуссии, спор,  

6) владеть непредвзятой, многомерной логикой анализа гуманистической 

проблематики; 

7) логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем.  

 

The purpose of the course: to give an idea of the philosophical problems affecting man, his 

essence, ontological basis at different stages of the historical path of development.  

The content of the course includes consideration of philosophical problems: humanistic 

theories of different eras, put forward by philosophers as a way out of the anthropological crisis. 

 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the main historical variants of the humanistic worldview, theories and 

concepts of philosophical thought; 

2) apply knowledge in practice; 

3) analyze philosophical texts; 

4) create an intelligent product; 

5) to wage debate, dispute,  

6) possess an unbiased, multidimensional logic analysis of humanistic issues; 

7) logically formulate, present and argumentatively defend their own vision of the 

problems under consideration. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites: 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites: 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, магистерлік диссертацияны орындауды 

қосқанда  

Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской 

диссертации  

The research work of a of a candidate for a Master’s degree, including the implementation 

of master’s thesis 

 

 

Философская антропология 

Философиялық антропология 

Philosophical anthropology 

Пəннің мақсаты – адам туралы философиялық ілімнің мəртебесін, проблематикасын, 

логикасын анықтау, курстың негізгі теориялық аспектілерін зерттеу. 

Курстың / пəннің мазмұны: адамның мəні мен мақсаты, оның бостандығы жəне өмір 

сүру мағынасы туралы сұрақтар, тұлға мінез-құлығының құндылық бағдарлары мен 

императивтері, адам интерпретациясының философиялық нұсқаларын білу жəне басқа да 

мəселелер. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) антропологиялық тəсілдің ерекшелігін түсіну. 

2) Өзінің ғылыми зерттеулерінде антропологиялық тəсілді қолдану. 

3) классикалық емес жəне сыныптан кейінгі философияда пайда болған 

антропологиялық тұжырымдамаларды талдау. 

4) кəсіби қызметінде философиялық антропологияның негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдамаларын пайдалану; 

5) тарихи-философиялық дəстүр мен қазіргі философиялық əдебиетке бағдарлану; 

6) түпнұсқа мəтіндерді талдау жəне түсіндіру; 

7) өзінің құндылықты таңдауын нақтылай білу, өзінің аксиологиялық ұстанымдарын 

дəлелдей білу. 

 

Цель дисциплины – определение статуса, проблематики, логики развития 

философских учений о человеке, изучение основных теоретических аспектов курса. 

Содержание курса: вопросы о сущности и предназначении человека, его свободе и 

смысле существования, ценностные ориентиры и императивы поведения личности, знание 

философских версий интерпретации человека и другие проблемы. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать специфику антропологического подхода. 

2)  применять антропологический подход в собственном научном исследовании. 

3) анализировать антропологические концепции, возникшие в неклассической и 

постклассической философии. 

4) использовать основные понятия и концепции философской антропологии в 

профессиональной деятельности; 

5) ориентироваться в историко-философской традиции и современной философской 

литературе; 

6) анализировать и интерпретировать оригинальные тексты; 

7) уметь конкретизировать собственный ценностный выбор, аргументировать свои 

аксиологические установки. 
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The purpose of the discipline is to determine the status, problems, logic of development of 

philosophical doctrines about man, the study of the main theoretical aspects of the course. 

Course content: questions about the nature and purpose of man, his freedom and meaning 

of existence, value orientations and imperatives of personal behavior, knowledge of 

philosophical versions of human interpretation and other problems. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the specifics of the anthropological approach. 

2) apply the anthropological approach in their own scientific research. 

3) analyze anthropological concepts that have emerged in non-classical and post-classical 

philosophy. 

4) to use the basic concepts and concepts of philosophical anthropology in professional 

activity; 

5) to be guided in historical and philosophical tradition and modern philosophical 

literature; 

6) analyze and interpret the original texts; 

7) to be able to concretize own value choice, to argue the axiological installations. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Шетелдік философия тарихы / История зарубежной философии / The history of 

foreign philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, магистерлік диссертацияны орындауды 

қосқанда / Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации / The research work of a of a candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of master’s thesis 

 

 

Əлеуметтік болжам философиялық мəселе ретінде  

Социальный прогноз как философская проблема 

Social forecast as a philosophical problem 

Пəннің мақсаты – əлеуметтік болжамдау философиялық мəселе ретінде, болжамдық 

қызметтің ерекшеліктері; болжамдық жəне жобалық қызметтің дағдыларын 

қалыптастыру.  

Курстың / пəннің мазмұны: болжамдау теориясының діни, утопиялық жəне 

философиялық-тарихи тамыры. XIX-XX ғасырлар тоғысындағы əлеуметтік болжам. 

Ғылыми-публицистикалық жанр. Болашақ туралы ой. Əлеуметтік болжауды дамытуға 

футурологияның үлесі Рим клубы жəне оның болашақ проблематикасын зерттеудегі рөлі. 

Əлеуметтік жобалардың түрлері. Əлеуметтік инженерия əлеуметтік жобаның нысаны 

ретінде. Əлеуметтік болжау əдістері жəне басқалар. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) антропологиялық тəсілдің ерекшелігін түсіну. 

2) Өзінің ғылыми зерттеулерінде антропологиялық тəсілді қолдану. 

3) классикалық емес жəне сыныптан кейінгі философияда пайда болған 

антропологиялық тұжырымдамаларды талдау. 

4) кəсіби қызметінде философиялық антропологияның негізгі ұғымдары мен 

тұжырымдамаларын пайдалану; 

5) тарихи-философиялық дəстүр мен қазіргі философиялық əдебиетке бағдарлану; 

6) түпнұсқа мəтіндерді талдау жəне түсіндіру; 

7) өзінің құндылықты таңдауын нақтылай білу, өзінің аксиологиялық ұстанымдарын 

дəлелдей білу. 
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Цель дисциплины – социальное прогнозирование как философская проблема, 

особенности прогнозной деятельности; сформировать навыки прогностической и 

проектной деятельности.  

Содержание курса: религиозные, утопические и философско-исторические корни 

теории прогнозирования. Социальное прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий. 

Научно-публицистический жанр. Размышления о будущем. Вклад футурологии в развитие 

социального прогнозирования Римский клуб и его роль в исследовании проблематики 

будущего. Виды социальных проектов. Социальная инженерия, как форма социального 

проекта. Методы социального прогнозирования и другое. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать специфику антропологического подхода. 

2) применять антропологический подход в собственном научном исследовании. 

3) анализировать антропологические концепции, возникшие в неклассической и 

постклассической философии. 

4) использовать основные понятия и концепции философской антропологии в 

профессиональной деятельности; 

5) ориентироваться в историко-философской традиции и современной философской 

литературе; 

6) анализировать и интерпретировать оригинальные тексты; 

7) уметь конкретизировать собственный ценностный выбор, аргументировать свои 

аксиологические установки. 

The purpose of discipline-social forecasting as a philosophical problem, especially 

predictive activity; to form skills of prognostic and project activities.  

 

Course content: religious, utopian and philosophical-historical roots of the theory of 

forecasting. Social forecasting at the turn of XIX-XX centuries. Scientific and journalistic genre. 

Thinking about the future. The contribution of futurology to the development of social 

forecasting club of Rome and its role in the study of the future. Types of social projects. Social 

engineering as a form of social project. Methods of social forecasting and more. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the specifics of the anthropological approach. 

2) apply the anthropological approach in their own scientific research. 

3) analyze anthropological concepts that have emerged in non-classical and post-classical 

philosophy. 

4) to use the basic concepts and concepts of philosophical anthropology in professional 

activity; 

5) to be guided in historical and philosophical tradition and modern philosophical 

literature; 

6) analyze and interpret the original texts; 

7) to be able to concretize own value choice, to argue the axiological installations. 

Установите приложение на смартфон и работайте офлайн 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Білім беру философиясы / Философия образования / Philosophy of Education 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену/ Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

Педагогикалық іс-тəжірибе / Педагогическая практика / Teaching practice 
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Философия мен дінтануды оқытудың əдістемесі 

Методика преподавания философии и религиоведения 

Methods of teaching philosophy and religious studies 

Пəн «Философия жəне дінтану» оқу траекториясын таңдаған магистранттарға 

арналған. 

Мақсаты: магистранттарды философиялық пəндерді оқытудың теориялық 

қағидалары жəне əдістемелік дағдыларымен таныстыру болып табылады. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) оқытушылық қызметтің теориялық негіздерін түсіну; 

2) философия жəне дінтану курстары бойынша əдістемелік құжаттаманы 

қалыптастыру; 

3) оқу жəне оқу-əдістемелік əдебиеттермен жұмыс істеу, олардың негізінде əртүрлі 

сабақ түрлерін өткізу; 

4) алынған білімді кəсіби қызмет практикасында пайдалану; 

5) философияның көзқарастары мен тұжырымдамаларын өз бетінше бағалау; 

6) мəтіндермен жұмыс істеу. 

 

Дисциплина предназначена для магистрантов, выбравших траекторию обучения 

«Философия и религиоведение». 

Цель курса заключается в ознакомлении магистрантов с теоретическими 

принципами и методическими навыками преподавания философских дисциплин. 

Содержание курса:  

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать теоретические основы преподавательской деятельности; 

2) формировать методическую документацию по курсам философии и 

религиоведения; 

3) работать с учебной и учебно-методической литературой, проведения различных 

форм занятий на их основе; 

4) использовать полученные знания в практике профессиональной деятельности; 

5) самостоятельно оценивать взгляды и концепции философии; 

6) работать с текстами. 

 

Discipline is intended for graduate students who have chosen the path of learning 

«Philosophy and religion». 

The aim of the course is to introduce undergraduates to the theoretical principles and 

methodological skills of teaching philosophical disciplines. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the theoretical foundations of teaching; 

2) to form methodical documentation on courses of philosophy and religious studies; 

3) to work with educational and methodical literature, carrying out various forms of 

employment on their basis; 

4) to use the acquired knowledge in the practice of professional activity; 

5) independently evaluate the views and concepts of philosophy; 

6) to work with texts. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Білім беру философиясы / Философия образования / Philosophy of Education 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену/ Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 
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Педагогикалық іс-тəжірибе / Педагогическая практика / Teaching practice 

 

 

Дінтанулық сараптаманың əдісі жəне əдіснамасы  

Методология и методика религиоведческой экспертизы  

Methodology and technique of theological examination 

Пəнді меңгеру мақсаты білім алушыларды ғылыми, Мемлекеттік, сот салаларында 

тиімді сараптамалық қызметке дайындау; білім алушыларды кəсіби дінтану 

сараптамасының теориялық мəселелерімен таныстыру; дін саласындағы сараптамалық 

қызмет үлгілерін талдау жəне бағалау. 

Курстың мазмұны Дінтану сараптамасының негізгі категориялары мен ұғымдарын, 

оның мəдени-тарихи генезисін жəне сараптамалық қызмет формалары жүйесіндегі орнын; 

бұқаралық коммуникация жағдайында дін дамуының жалпы заңдылықтарын; əлеуметтік-

бағытталған қарым-қатынастағы тілдік діни мінез-құлықтың ерекшеліктерін; 

материалдарды олардың атрибуттық қасиеттерін, сондай-ақ мəдени діни семантикасын 

түсіндіруді қамтиды. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) Түрлі қызмет салаларында құқықтық білім негіздерін пайдалану; 

2) ұжымда əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени айырмашылықтарға 

төзімді қарым-қатынаста жұмыс істеу; 

3) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жəне 

ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық жəне 

библиографиялық мəдениет негізінде теологтың кəсіби қызметінің стандартты 

міндеттерін шешу 

4) кəсіби міндеттерді шешу кезінде теология саласындағы базалық білімді жəне 

теологияның негізгі бөлімдерін білу; 

5) алынған нəтижелерді ресімдеу жəне ғылыми айналымға енгізу; 

6) сараптамалық-консультативтік міндеттерді шешуге базалық жəне арнайы 

теологиялық білімді қолдануға міндетті. 

 

Цели освоения дисциплины подготовить обучающихся к эффективной экспертной 

деятельности преимущественно в научной, государственной, судебной сферах; 

познакомить обучающихся с теоретическими вопросами профессиональной 

религиоведческой экспертизы; аналитическое изучение и оценка образцов экспертной 

деятельности в области религии. 

Содержание курса включает предмет, основные категории и понятия 

религиоведческой экспертизы, ее культурно-исторический генезис и место в системе 

форм экспертной деятельности; общие закономерности развития религий в условиях 

массовой коммуникации; особенности речевого религиозного поведения в социально -

ориентированном общении; объяснение материалам на предмет их атрибутивных качеств, 

а так культурной религиозной семантики. 

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

2) работать в коллективе, с толерантным отношением к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям; 

3) решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

4) использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач и знание основных разделов теологии; 

5)  оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты; 
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6) применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач. 

 

Objectives of the discipline to prepare students for effective expert activities mainly in the 

scientific, state, judicial spheres; to acquaint students with the theoretical issues of professional 

religious expertise; analytical study and evaluation of samples of expert activities in the field of 

religion. 

The content of the course includes the subject, the main categories and concepts of 

religious expertise, its cultural and historical Genesis and place in the system of forms of expert 

activity; General laws of development of religions in terms of mass communication; features of 

speech religious behavior in socially-oriented communication; explanation of materials on the 

subject of their attributive qualities, as well as cultural religious semantics. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) use the basics of legal knowledge in various fields; 

2) work in a team with a tolerant attitude to social, ethnic, religious and cultural 

differences; 

3) to solve standard tasks of professional activity of the theologian on the basis of 

information and bibliographic culture with application of information and communication 

technologies and taking into account the basic requirements of information security 

4) to use the basic knowledge in the field of theology in solving professional problems and 

knowledge of the main sections of theology; 

5) formalize and introduce the results into scientific circulation; 

6) apply basic and special theological knowledge to the solution of expert Advisory tasks. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites:  

Дін философиясы 

Философия религии 

Philosophy of Religion 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық/ Работа над магистерской 

диссертацией, подготовка к комплексному экзамену/ Work on the master's thesis, preparing 

for comprehensive examinations 

Педагогикалық іс-тəжірибе / Педагогическая практика / Teaching practice 

 

 

Ғылыми жəне əлеуметтік бағдарламаларға концептуалдық талдау 

Концептуальный анализ научных и социальных программ 

Conceptual analysis of scientific and social programs 

Бұл пəн магистранттарға концептуалды деңгейде жасалған ғылыми жəне əлеуметтік 

бағдарламаларды талдауға, сонымен соңдай жаңа бағдарламаларды құруға қажетті білім 

береді.    

Мақсаты: магистранттардың əлеуметтік жəне ғылыми бағдарламаларының негізгі 

қағидаттарының құрылымы, мақсаты мен  шынайы мүмкіндіктері жайлы сараптама 

жүргізуге, шынайы əл-ауқатын əлеуметтік контексті деңгейінде бағалау талаптарына 

сəйкес талдауға мүмкіндік береді. 

Пəнді меңгеру нəтижесінде магистрант: 

1) ғылыми зерттеудегі тұжырымдамалық жəне акцептуалды емес тəсілдің 

ерекшеліктерін түсіну; 

2) бағдарламаларды талдау кезінде тұжырымдамалық тəсіл мүмкіндіктерін іске 

асыру; 

3) дайын білімді зерттеу кезінде концептуалды тəсілді іске асыру;  

4) тарихи-философиялық дəстүр мен қазіргі философиялық əдебиетке бағдарлану; 

5) түпнұсқа мəтіндерді талдау жəне түсіндіру; 
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6) өзінің құндылықты таңдауын нақтылай білу, өзінің аксиологиялық ұстанымдарын 

дəлелдей білу. 

 

Данная дисциплина направлена на формирование у магистрантов знаний, 

позволяющих осуществлять на концептуальном уровне исследование готовых, а также 

создание новых  научных и социальных программ. 

Цель дисциплины - освоение магистрантами знаний, позволяющих анализировать 

принципы построения, действительные цели и возможности  создаваемых социальных и 

научных программ, вырабатывать критерии  оценки их реального потенциала с учетом 

социального контекста.  

В результате освоения дисциплины магистрант будет: 

1) понимать особенности концептуального и неконцептуального подхода в научном 

исследовании; 

2) реализовывать  возможности концептуального подхода при анализе программ; 

3)  реализовывать концептуальный подход при исследовании готового знания;  

4) ориентироваться в историко-философской традиции и современной философской 

литературе; 

5) анализировать и интерпретировать оригинальные тексты; 

6) уметь конкретизировать собственный ценностный выбор, аргументировать свои 

аксиологические установки. 

 

Тhe aim of the course is the development of graduate competence to analyze the principles 

of valid targets and the ability to create social and scientific programs to develop criteria for 

evaluation of their real potential, taking into account the social context. 

The purpose of discipline is the development of masters of knowledge, allowing us to 

analyze the principles, real goals and opportunities created by social and scientific programs, to 

develop criteria for evaluating their real potential, taking into account social context. 

As a result of the development of the discipline undergraduate will: 

1) understand the features of conceptual and non-conceptual approach in scientific 

research; 

2) implement the capabilities of the conceptual approach in the analysis of programs; 

3) to implement a conceptual approach in the study of ready knowledge;  

4) to be guided in historical and philosophical tradition and modern philosophical 

literature; 

5) analyze and interpret the original texts; 

6) to be able to concretize own value choice, to argue the axiological installations. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites 

«Ғылым философиясы мен тарихы»/ «История и философия науки»/ «History and 

Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Магистрлік диссертация жəне кешенді емтиханға даярлық 

Работа над магистерской диссертацией, подготовка к комплексному экзамену  

Work on the master's thesis, preparing for comprehensive examinations 

 


