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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы    негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (24 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017 жылғы 12 маусымдағы №270 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 24).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 12 июня 2017  № 270. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 
@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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МК 1102 – МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Нұрышева Г.Ж. – философия ғылымдарының докторы, профессор, әл- 

Фараби атындағы ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі; 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ философия кафедрасының профессоры. 

 

Пікір жазғандар: 
Молдабеков Ж.Ж. – философия ғылымдарының докторы, 

профессор,әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мәдениеттану және дінтану 

кафедрасының профессоры; 

Барлыбаева Г.Ғ. – философия ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ 

Ғылым Комитеті Философия, саясаттану және дінтану Институтының 

жетекші ғылыми маманы. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Мамандыққа кіріспе» пәні – «Философия» мамандығы бойынша 

бакалавр дайындауға арналған білім беру бағдарламасы бойынша  міндетті 

пән болып есептеледі. Оқу бағдарламасын игерудің ең басында оқытылады 

және кәсіби циклдің басқа пәндерін зерттеудің негізі болып табылады.  

Пәнді оқу барысында студенттер философия мамандығы, 

философияның пәні, негізгі даму кезеңдері, белгілі философтардың ғылыми 

ізденістерінің өзекті мәселелері, философиялық білімнің дәстүрлі бөлімдері 

туралы алғашқы түсініктер алады.  

Құзыреттіліктер: 

«Мамандыққа кіріспе» пәнін оқу нәтижесінде студент мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс: 

Білу: 

- философия және философия мамандығының мәні мен мақсатын; 

- философияның пайда болу алғышарттарын; 

- философияның адам мен қоғам өміріндегі рөлін; 

- философия мен философиялық пәндердің дәстүрлі бөлімдерін; 

- философияның іргелі категориялары мен ұғымдарын; 

- философияның негізгі өкілдерін. 

Жасай білу: 

-таңдау және мамандық болып табылатын философияның күрделілігін 

түсіну; 

- негізгі философиялық категориялар мен терминдерді айыра білу; 

- философиялық мәтіндермен жұмыс істеу; 
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- философияның өзекті мәселелері бойынша пікірталас жүргізу;  

- қарсыластардың пікірлеріне толерантты болу.  

Дағдыларды меңгеру: 

- көпшіліктің алдында сөйлеу және пікірталас жүргізу; 

- кітапханадағы каталогтар жүйесімен жұмыс; 

- өз пікірін түйіндеу; 

- философиялық мәтіндерді сараптау; 

- командалық жұмыс жасау. 

Пререквизиттер: -жоқ. 

Постреквизиттер: Философия тарихы, Қазақ философиясы, Онтология 

және гносеология, Философиялық антропология, Әлеуметтік философия.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Философияның мәні мен мақсаты. Философия – таңдау және мамандық 

2 Философия – философиялық  білім және оқыту жүйесі  

3 Философиялық ойдың әртүрлілігі және оның логикалық негіздемелері 

4 Философияның  тарихи даму кезеңдері 

5 Қазақ халқының философиялық дүниетанымының ерекшеліктері  

6 Диалектикалық  логикаға кіріспе 

7 Онтологияға  кіріспе 

8 Философиядағы сана мәселесі  

9 Философия таным теориясы ретінде  

10 Философиядағы адам мәселесі 

11 Қоғам – философияның объектісі 

12 Жаһандану дәуіріндегі философия  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Мамандыққа кіріспе» пәнін зерттеу философия мамандарын дайындау 

үдерісінде анықтаушы маңызға ие, себебі студенттердің өз мамандығына 

жету жолындағы алғашқы саты.  

Пәннің зерттеу объектісі – философияның ғылым және мамандық 

ретіндегі ерекшеліктері.  

Пәнді зерттеу әдістері – тарихи-логикалық, диалектикалық, 

компаративистік, герменевтикалық. 

Пәннің мақсаты: бакалаврлардың бойында «Философия» мамандығы, 

философияның даму тарихы және негізгі бөлімдері туралы білімдер 

қалыптастыру.  

Пәннің міндеттері: 
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- философияның мәселелері шеңбері және қызметтік тұтастығы 

туралы түсінік беру; 

- философияның дамуының жалпы логикасын баяндау; 

- философиялық мәтіндермен жұмыс жасауға үйрету; 

- студенттерді жаңа философиялық пәндерді игеруге дайындау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Философияның мәні және мақсаты. Философия – таңдау және 

мамандық  

Философияның пәні. Философияға деген екі көзқарас: философия – 

дүниені «ақиқат» түсіндіруге ұмтылатын теориялық жүйелерді құрастыру; 

философия – қызмет;  дүниеге, басқаға және өзіңе қатынастың белгілі типі. 

Дүниеге философиялық көзқарастың сипаттық белгілері. Philosophia 

терминінің тарихи пайда болуы.  

Философ мамандығының ерекшеліктері. Философ – даналықтың білгірі 

және ұстазы. Өзінің ақыл-ойын еркін қолдану – нағыз философтың 

қалыптасуының басты шарты.  

Философия – философиялық  білім және оқыту жүйесі 

Философияның дәстүрлі бөлімдері және философиялық пәндер. 

Философиялық дәріс және семинар сабағы. Философиядан өзіндік жұмыс. 

Кезеңдік, аралық және қорытынды бақылау. Философиядан дипломдық 

жұмыс және мемлекеттік емтихан –  «Философия» мамандығы бойынша 

бакалавриаттық оқу үрдісінің аяқтаушы формалары. 

Философиялық ойдың әртүрлілігі және оның логикалық 

негіздемелері 

Философияның негізгі мәселесі. Философияның анықтамаларының, 

формалары мен бағыттарының көптүрлілігі. Материализм және идеализм. 

Философиялық бағыттар мен мектептер. Көзқарас және философия. 

Мифологияның, діннің және философияның арақатынасы. 

Философияның қызметтері: көзқарастық, болжамдық, гуманистік, 

сыни, рационалдаушы және жүйелеушілік.  

Философияның тарихи даму кезеңдері  

Руханилықтың шығыстық дәстүрі – ежелгі Шығыс философиясының 

ерекше белгісі.   

Веда мәдениетінің аясында ежелгі Үнді философиясының 

қалыптасуындағы діннің рөлі. Ведалардағы дүние, адам, өмір туралы 

алғашқы философиялық түсініктер. Самхиттер, брахмандар, Араньяктар – 

Ведалардың құрамдас бөліктері. Упанишадалардағы философиялық сананың 

элементтері.  

Қытай философиясының прагматикалық сипаты. Қытай жазуының 

ескерткіштері: «И цзин», «Ши цзин», «Шу цзин» – Қытай философиясының 

бастауы. Дүниемен, қоғаммен және өзіңмен үйлесімділік – ежелгі Қытай 

философиялық ойының басты философиялық принципі.  
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Антика философиясының Милет мектебінің алғашқы философиялық 

ілімдері, олардың натурфилософиялық сипаты. Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр. Элея мектебі. Парменид, Ксенофан, Зенон. Эфестік 

Гераклиттің диалектикасы. Пифагор: сандар туралы ілім. Софистер – 

даналыққа, асыл қасиеттерге және шешендікке үйретушілер. Протагор: адам 

– барлық заттардың өлшемі.  

Сократтың этикасы. Дұрыс білімді анықтаудың Сократ ұсынған 

әдістері: ирония, майевтика, дефиниция. Этиканың гедоникалық және 

киникалық мектептері. Диоген: адамды іздеу. Сократтың логикасы.  

Платон: мінсіз мемлекет туралы ілім; идеялар теориясы; еске түсіру 

теориясы; үңгір бейнесі.  

Аристотель философиясының энциклопедизмі және оның  

категориялар, материя және форма туралы ілімі. Аристотель логиканың 

танымдағы әдістемелік маңызы туралы. Жан және ақыл-ой туралы ілім – 

Аристотель этикасының негізі. Адам – саяси мақұлық. 

Эллинизм дәуірінің философиясы: грек демократиясының дағдарысы; 

Сенека, Эпиктет және Марк Аврелийдің стоицизмі. Эпикуреизм және 

неоплатонизм. Дінге  ұмтылудың  күшеюі және грек философиясының 

ақыры. 

Ортағасырлық араб-мұсылман философиясының қалыптасуының 

алғышарттары. Мутакаллимдер мен мутазилиттердің Құранды түсіндіруі. 

«Таза ағайындардың» философиясы.  

Әл-Ғазалидің алғашқы себепті рационалды түсінуді сынауы. Қожа 

Ахмет Ясауидің сопылық философиясы.  

Араб-мұсылман философиясындағы универсализм, энциклопедизм, 

пантеизм және перипатетизм. Әл-Кинди: ақыл-ой – дүниені танып-білудің 

жалғыз бастауы және өлшемі. «Екінші Ұстаз» Әл-Фараби білімінің 

энциклопедизмі. Әл-Фарабидің онтологиясы, гносеологиясы, логикасы, 

натурфилософиясы, этикасы, өнер философиясы. Әл-Фарабидің ізгілік 

қаласы ілімі және қазіргі заман. Ибн Синаның ғылымдар классификациясы. 

Ибн Рушд: философияны ортодоксалды мұсылмандықтан қорғау. Жүсіп 

Баласағұнның адам және қоғам туралы гуманистік философиясы. Махмұд 

Қашғаридің түркі энциклопедиясы. Ортағасырлық араб-мұсылман 

философиясының  Еуропаның ғылыми ойына айқындаушы әсері.  

Ортағасырлық христиандық философияның сипаттық ерекшеліктері: 

схоластика, теоцентризм, формализм, бейтұлғалық, сенім мен ақылдың 

арақатынасы туралы пікірталас. Рим-католик шіркеуінің 

орталықтандырылған, экономикалық, идеологиялық және саяси қуатты 

ұйымға айналуы. Апологетика – христиандық көзқарасты философиялық 

құралдар арқылы негіздеудің бірінші талпынысы. Юстин, Татиан, 

Тертуллианның ілімдері – христиандықты философияға қарсы қою. 

Оригеннің теологиялық іліміндегі неоплатонизм элементтері. 

Августин Аврелийдің құдай туралы ілімі. Теология ретіндегі 

философия. Универсалийлер туралы пікірталас.  
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Пьер Абеляр: ақыл-ойға жүгіну. Фома Аквинский: құдайдың өмір 

сүретіндігі туралы дәлелдерді негіздеу.  

Қайта Өркендеу дәуірінің антропоцентизмі мен гуманизмі: Данте 

Алигьери, Франческо Петрарка, Колюччо Солютати, Лоренцо Валла, 

Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола және Мишель Монтень. 

Философияның көркемдік-эстетикалық сипаты: Леонардо да Винчи.  

Ренессанс дәуірінің әлеуметтік-саяси концепциялары: Никколо 

Макиавелли, Томас Мор, Томмазо Кампанелла.  

Ренессанс кезеңіндегі натурфилософия. Николос Кузанский, Николай 

Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей және Иоганн Кеплердің 

ілімдерінің ортағасырлық схоластикадан арылудағы рөлі. Дүниенің 

гелиоцентристік бейнесінің қалыптасуы.  

Жаңа Дәуір философиясы. Фрэнсис Бэкон – эмпиризмнің негізін 

қалаушы. Танымның индуктивті әдісі; ғылыми қызметті логикалық тұрғыда 

жүйелеудің қалыптасуы.  Идолдар туралы ілім.  

Ренэ Декарт – «жаңа философия» мен жаңа ғылымның негізін 

қалаушы. Философияның пәні және ғылымның картезиандық концепциясы. 

Әдіс туралы ілім – философияның реформасы. 

Джон Локк – сыни-эмпирикалық дәстүрдің бастауы.  Локктың таным 

теориясы. Д.Беркли: өмір сүру дегеніміз – қабылдану.  

Д.Юм және «адам туралы жаңа ғылымды» құрастыру жобасы. Юмнің 

таным теориясы: «туа біткен» идеяларды және схолстикалық философиялық 

дәстүрдің негізгі ұғымдарын талдау.  

Ағартушылықтың қалыптасу алғышарттары. Ағартушылықтың 

әмбебаптық сипаты. Ағартушылық қызметтің формалары мен түрлері. 

Француз Ағартушылығы «философиялық төңкеріс» ретінде. 

«Энциклопедистердің»  ағартушылық идеяларды насихаттудағы рөлі.  

Қазақ Ағартушылығының қоғамдық-саяси қалыптасу шарттары, оның 

еуропалық және орыс Ағартушылықтарынан ерекшелігі. 

Ағартушылық ойдың классикалық неміс философиясының 

қалыптасуына ықпалы. Иммануил Канттың трансценденталды философиясы 

– таным теориясы. Канттың субъектінің танымдық қабілеттерін сынауы. 

Адамның ақыл-ой заңдары мен ақыл-ой шекараларын анықтау. 

Антиномиялар  туралы ілім. Канттың бұлжымайтын императиві – адамның  

практикалық ақыл-ойының көрінісі.  Канттың құқық философиясы.  

И.Фихте: «Меннің» автономдығы». Адамның ойлауының 

шығармашылық табиғатын ашу.  

Шеллинг: объективтілік пен субъективтіліктің барабарлығы 

философиясы – тіршілік атаулының бастапқы негізі. Өнер дегеніміз – ашылу. 

Вильгельм Гегельдің диалектика туралы ілімі. Гегель ғылыми 

категориялардың объективтілігі туралы. Абсолютті идея – біртұтас әлемдік 

ақыл-ой. Болмыс пен ақыл-ойдың тең келуі. Гегель логикасының ерекшелігі.  

Людвиг Фейербахтың антропологиялық материализмі. Махаббат діні 

теориясы. Карл Маркс:тарихты материалистік тұрғыдан түсіну.  
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ХІХ ғасырдың классикалық емес философиясының қалыптасу 

алғышарттары (С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, В.Дильтей,   

Л.Фейербах, неокантиандық – Г.Риккерт, В.Виндельбанд, Э.Кассирер).  

Феноменологиялық философия – әлеуметтік және ғылыми танымның 

теориясы мен практикасы. Постфеноменологиялық жобалар: философиялық 

герменевтика, философиялық антропология, экзистенциализм прагматикалық 

философия, аналитикалық философия, постпозитивизм, структурализм, 

постмодернизм, постмарксизм.  

Орыс философиясының ерекшеліктері және дәстүрлері. 

Славянофилдық, батысшылдық және ресейлік марксизм. Л.Н.Толстойдың 

өмірдің мәні, адамгершіліктік өзін-өзі жетілдіру және зорлық көрсетпеу ілімі. 

В.Соловьевтің «жалпыбірлік» метафизикасы және «орыстық идеясы». 

Н.Бердяевтің персоналистік философиясы.   

Қазақ халқының философиялық дүниетанымының ерекшеліктері  

Қазақтардың философиялық дүниетанымының қалыптасу 

ерекшеліктері. Протоқазақтардың алғы философиясы.  

Қазақ халқының философиялық ойлауының вербалды-дискурстік 

сипаты. Қазақ философиялық дүниетанымының негізгі категориялары. 

Халық ауыз шығармашылығындағы және қазақ ақындары мен 

жырауларының туындыларындағы философиялық сарындар. Қазақ 

Ағартушылығының көрнекті өкілдері Шоқан Уәлиханов, Ыбырай 

Алтынсарин және Абай Құнанбаев философиясының антропоцентризмі мен 

гуманизмі.Абайдың «Қара сөзі» – дүниежүзілік мәдениеттің бірегей 

құбылысы. 

Диалектикалық  логикаға кіріспе 
Диалектиканың анықтамасы.Диалектиканың логикалық және 

эйдетикалық табиғаты. Сұхбат – диалектиканың бастауы: «ақиқат 

пікірталаста туындайды». Диалектиканың категориалдық сипаты. Тұтас пен 

бөлшек. Бірлік пен ерекшелік. Қарама-қарсылықтардың теңдігі. Қайшылық 

категориясы.  

Онтологияға кіріспе 

Болмыс ұғымы. Болмыстың көптүрлілігі және бірлігі. Субстанция 

мәселесі. Плюрализм, дуализм және монизм – болмыс түрлерінің 

концепциялары. Антикалық философиядағы және дүниенің атомдық 

бейнесіндегі «материя» категориясы. Болмыстың негізгі қасиеттері. Қозғалыс 

және даму. Кеңістік және уақыт. Жүйелілік және өзін-өзі ұйымдастыру. 

Синергетика идеялары.  

Философиядағы сана мәселесі 

Қазіргі заманғы ғылым адам санасының пайда болуы туралы. Сана – 

жоғары түрде ұйымдасқан материяның қасиеті. Сана бейнелеу ретінде. 

Сананың қоғамдық табиғаты. Қоғамдық сананың формалары. Сананың 

құрылымы: танымдық, эмоционалдық және мақсаттық-жігерлік салалары. 

Өзіндік сана.  

Гносеологияға кіріспе 
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Дүниені танып-білу мүмкіндігі мәселесі. Танымның түрлері. Танымның 

субъектісі және объектісі. Танымдағы сезімдік пен рационалдық. Сезімдік 

танымның формалары. Танымның логикалық формалары.  Таным және білім. 

Ғылыми таным және оның ерекшеліктері. Философияның категориялары – 

танымның сатылары және формалары. Ақиқат және оның өлшемдері. 

Объективті, абсолютті және салыстырмалы ақиқат.   

Философиядағы адам мәселесі 

Адамның пайда болуы туралы ілімдер. Философиялық антропология 

адам туралы тұтас ғылым. Тұлға, индивид, индивидуалдылық. Тұлғаның 

биологизаторлық және әлеуметтік концепциялары: Э.Уилсон, М.Фуко, 

Т.Парсонс, Р.Дарендорф. Тұлғаның құрылымы. Тұлғаның еркіндігі, 

құқықтары және жауапкершілігі мәселесі. Адамның өмірі, өлімі, өмір 

сүруінің мәні мен мақсаты туралы философиялық теориялар. 

Қоғам– философиялық талдау объектісі 

Қоғамның философиялық ұғымы. Табиғат – қоғамның табиғи негізі. 

Географиялық орта, бірінші және екінші табиғат. «Ноосфера» ұғымы. 

Қоғамның негізгі салалары: экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани. 

Қоғамдық болмыс және қоғамдық сана. Қоғамдық сананың деңгейлері және 

негізгі формалары. Тобырлық сана. Тарих философиясы. Қоғам – тарихи  

үдеріс ретінде. Тарихи үдеріс концепциялары: Франсуа Мари Вольтер, 

Д.Вико, В.Гегель, К.Сен-Симон, О.Конт, К.Маркс, Т.Парсонс, О.Шпенглер, 

А.Тойнбидің концепциялары. 

Жаһандану дәуіріндегі философия  

Қазіргі заманның негізгі жаһандық мәселелерінің сипаттамасы. Рим 

клубының құрылуы– жаһандық мәселелерге назар аударуға және оларды 

шешу жолдарын іздеуге талпыныс. Қазіргі заманғы жаһандық сананың 

өзіндік ерекшелігі.  

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: Н.А.Назарбаев қазіргі заманның он 

қатері туралы. Тұрақты даму – әлеуметтік дамудың оңтайлы түрі. 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Философияның адам және қоғам өміріндегі рөлі. Философия – 

таңдау және мамандық.  

2. Философиялық білімнің құрылымы және ерекшеліктері. 

3. Философияның негізгі бөлімдері және бағыттары. 

4. Әлемдік философияның даму кезеңдері. 

5. Қазақ философиялық дүниетанымының категориялары.  

6. Диалектикалық логика. 

7. Онтологияның негізгі сұрақтары. 

8. Философиядағы  сана мәселесі. 

9. Танымның мәні.  

10.Адам және оның болмысы.  
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11. Қоғам философиясы. 

12. Жаһандану дәуіріндегіфилософия,  дамудың жаңа бағыттары. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Философия  дегеніміз не? 

2. Философ дегеніміз кім? 

3. Сіз философияға қандай анықтама берер едіңіз? 

4. Аристотельдің: «Таңғалу адамдарды философиялық пайымдауға 

жетелейді» деген пікірін талдаңыз. 

5. Философ үшін еркіндік қаншалықты маңызды? 

6. Өзіңіздің философ мамандығын таңдау себептеріңіз туралы 

баяндаңыз. 

7. Қалай ойлайсыз, философияны оқу адамға не береді? 

8. Миф, дін, философияның арақатынасы қандай? 

9. Р.Декарттың: «...халықтың философиялық пайымдауы артқан сайын 

ол соғұрлым азаматтық, білімді, озық бола түседі» деген пікірін талдаңыз. 

10. Л.Фейербах: «Философия – ғылымдардың анасы». Сіз 

философияның осындай анықтамасымен келісесіз бе? 

11.  Онтология мен гносеологияның зерттеу объектілерін 

сипаттаңыз. 

12. Философиялық  антропология нені зерттейді? 

13. Философиялық  білімнің күші неде? 

14. Әлеуметтік философия нені зерттейді? 

15. Философия – таным, философия – адамгершілік, философия – 

эстетика, философия – логика ұғымдарының арасына теңдік белгісін қоюға 

бола ма? 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Философия және нақты ғылымдардың арақатынасы. 

2. Көзқарас және оның құрылымы. 

3. Антикалық философиядағы Милет мектебінің сипаты. 

4. Сократтың антропологиялық  бетбұрысы. 

5. Платонның идеялар туралы ілімі. 

6. Аристотельдің энциклопедизмі. 

7. Қазақтардың философиялық дүниетанымының категориялары. 

8. Қазақ ақындары мен жыраулары шығармашылығындағы 

философиялық сарындар. 

9. Шоқан Уәлихановтың саяси философиясы. 

10. Ыбырай Алтынсаринның гуманизмі. 

11. Абайдың этикалық философиясы. 
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12. Үнді философиясындағы «карма» концепциясының мағынасы.  

13. Қытай философиясындағы «дао» және «дэ» категорияларының 

өзара байланысы.  

14. Ортағасырлық шығыс философиясының ерекшеліктері.  

15.  Құдай болмысының Фома Аквинский ұсынған бес дәлелі. 

16. Қайта Өркендеу философиясының антропоцентризмі мен 

гуманизмі. 

17.  К.Маркстың жаттану концепциясы. 

18. Н.Бердяевтің персоналистік философиясы. 

19. А.Шопенгауэрдің өмір философиясы. 

20. Ж-П. Сартр еркіндік мәселесі туралы. 

21. А.Камю философиясындағы абсурд ұғымы. 

22. Онтология  мен гносеологияның негізгі мәселелері. 

23. Философиялық антропология – адам туралы ғылым.  

24. Философия және экология мәселелері. 

25. Философиядағы  соғыс және бейбітшілік мәселесі:қазіргі заманғы 

өркениеттер дағдарысынан шығудың жаңа жолдары.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ: 

 

Негізгі: 

1. Әуезов М. Философия жайынан/ Таңдамалы. Алматы, 2013.  

2. Бердяев Н. Потребность человека в философии/Самопознание. 

М., 2014. 

3. Вебер М. Наука как призвание и профессия. /Избранные 

произведения. М., Прогресс, 2012. 

4. Гегель В. Отношение философии к другим наукам/Лекции по 

истории философии. М, Прогресс, 2014. 

5. Дильтей В. Сущность философии. М., Интрада, 2011. 

6. Кант И. Трактаты и письма. М, Прогресс, 2014. 

7. Сегизбаев О.А. История казахской философии : От первых 

архаичных представлений древних до философии развитых форм первой 

половины ХХ столетия : учебник для вузов. - Алматы: Ғылым, 2001. 

 

Қосымша: 

1. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской 

философии. – Алматы: К-ИЦ ИФП  КН  МОН  РК, 2011.  

2. Есім Ғ. Сана болмысы. - Алматы: Қазақ университеті, 2007.  

3. Мырзалы С.К. Философия. - Алматы: Бастау, 2008. 

4. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Часть 1,2. - 

Алматы: Жібек жолы, 2014. 

5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла/ Сочинения в 2-х томах. Т.2. 

М., 2010. 

6. Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар әлемі:әлеуметтік-
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философиялық талдау. - Алматы, БҒМ ФСИ баспасы, 2000.  

7. Нұрышева Г.Ж. Философия. Оқулық, Алматы, 2016. 

8. Шопенгауэр А. Критика кантовской философии/Сочинения. Т.1. 

М., 2011. 

9. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А Философия. 

Оқулық.  Алматы: Эверо, 2015. 

Ясперс К. Всемирная история философии. СПб., Н 
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KKT 3201 –КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 
Құранбек Ә.А. – философия ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Иманқұлова С.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Егізбаева Н.Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

 

Пікір жазғандар: 

Алтаев Ж.А. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры; 

Сағиқызы А. – филос.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және 

дінтану институты философия бөлімінің меңгерушісі. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді. 

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: философия, тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, 

биология, география, математика, және т.б. хабар береді); 
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 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін(тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым )жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.  

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

 

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлідереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымдажұмыс істей алу 

қабілеті,ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 

қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілінҚазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
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мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, 

ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта 

құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта 

сипаттай, қорыта білуі; 

4. Мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  
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- негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 

көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі; 

- өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу және 

оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

- мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі түрде 

жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

- өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 

аясында, диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

- құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет 

көрсету, тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

- түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

- қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты аутентикалық 

ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу және т.б 

білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 «Философия «мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік норма    

2 «Философия» мамандығындағы кәсіби тілдің терминжүйесі. 

Терминжасам 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4 Философия саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері 

5 «Философия» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру 

7 Философия саласындағы тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау  

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9 Философиялық мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. 

Аннотация.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  
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Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

- кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

- аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

- кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің 

мән-мағынасын  еркін түсіну;  

- әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 

мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 

қалыптастыру; 

- кәсіби аяда ауызша монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 

әңгіме құру, сұхбат жүргізу;   

- кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 

тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

- кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  қолдану 

және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге 

дағдыландыру;  

- өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 

мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

- сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл үйренушіні 

қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 

ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

 

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  

басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі,жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлауәдісі, жобалық оқыту әдісі,ақпараттық 
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әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.

«Философия «мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік 

норма. 
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Кәсіби лексиканың 

негізін анықтаудағы мәтіннің лексикалық құрамын сараптау. Кәсіби 

лексиканы қолданудағы пікірталастар. Ғылыми тақырыпты құрастыру және 

кәсіби лексиканы қолданудағы мәселелер. «Философия» мамандығы, 

философиялық тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. 

Оған тән белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар.Кәсіби 

лексика: жалпықолданыстағы сөздер, жалпығылыми және терминологиялық 

лексикалар. Жалпыланған және дерексізденген мағынадағы терминдерді 

қолдану. Өзге тілдерден енген сөздердің таралуы. Жалпыланған және 

дерексізденген мағынадағы терминдермен жұмыс. Терминологиялық және 

терминологиялық емес мағынадағы сөздердің межесі. Кәсіби лексикаға 

тиесілі негізгі терминдер бойынша мәтіндерді құрастыру. 

Гуманитарлық бағытта жиі қолданылатын ғылыми ұғым атаулары мен 

арнайы лексиканың қолданылу аясын, жазба нұсқаларын кәсіби мақсатта 

игеріп, жұмсай білудің өзектілігі. «Ұғымдар тарихы» – тарихи және 

философиялық рефлексияның формасы.Философиялық қайнаркөздердің 

қазақ тілінде ауызша және жазбаша түрде сапалы жеткізілуін қамтамасыз 

ететін тәсілдерді меңгеру. Қазақ тіліндегі немесе қазақ тілінде жеткізілуі тиіс 

философия мәтіндерінің мазмұнын ашып, талдай білу дағдыларын 

жетілдіруді ұйымдастыру. Кәсіби қазақ тілінің философ маманның 

коммуникативті құзіреттілігін  қалыптастырудағы орны.  Философиялық 

ұғымдар мен түсініктердің қазақ тіліндегі кәсіби баламаларының жаңа 

қолданысы. Қазіргі қазақ тіл білімінің ғылыми-іскери лексикасы мен 

стилистикасын меңгерудің маңызы. 

«Философия» мамандығындағы кәсіби тілдің терминжүйесі. 

Терминжасам.Терминдер мен олардың ерекшеліктері жайлы түсінік. 

Терминология ғылыми стильдің негізгі белгісі ретінде. Кәсіби салаға 

қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. Кәсіби тіл 

сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: 

терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді қолданудағы 

даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. Терминдер 

құрамына енген халықаралық сөзжасамдық элементтермен жұмыс. 

Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл қызметінің 

жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

Философиялық және жалпығылыми терминология. Терминдердің 

бірмағыналығы. Философиялық терминологиялық сөздіктер. Термин 

анықтамасы. Лебіздік қызметтегі терминологиялық лексика туралы алынған 

білімдердің қолдана алуды дамыту алынған білімге терминологиялық 

лексиканы қолдана алуды дамыту. Мәтіндегі жалпығылыми және 

философиялық терминдерді табу, сараптау. Философия бойынша 
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терминологиялық сөздіктерді құрастыру. Ақпарат қайнары, алу тәсілі, санын 

сипаттаудағы құрастыру. Философия бойынша мәтіндерді оқу. Философия 

бойынша терминдерді активті сөздікке енгізу, олардың сөйлеудегі 

қолданылуы. Терминологиялық сөздіктермен жұмыс. 

Философия ғылымындағы қазақ терминографиясының қалыптасуы. 

Философия терминографиясының құрылымдық, жүйелік мәселесін талдау. 

Мәтіндегі латын және грек элементтері. Терминдер құрамына енген 

халықаралық сөзжасамдық элементтермен жұмыс. Халықаралық 

қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Философиялық 

терминдердің қазақ тіліндегі қолдану деңгейі. Халықаралық 

терминологиялық ұғымдардың философиялық тарапынан тиімді қолдануы. 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы.  

Ғылыми стильдің морфологиялық ерекшеліктері. Ғылыми лебіздің 

сипаттамаларына қатысты морфологиялық тәсілдерді анықтау. Түйін 

сөздерді ескере отырып мәтінді құрастыру. Ғылыми стильге, сөйлеудегі 

жүзеге асуына қатысты морфологиялық бірліктерді сараптау. Кәсіби тілдегі 

грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.  

Философия саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері.Философия саласындағы кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Ғылыми 

стильдің синтаксистік ерекшеліктері. Ғылыми стильдің синтаксистік 

ерекшеліктері сипаттамаларын шығару. Мағынасы бойынша жақын, бірақ 

түрлі синтаксистік бірліктермен айтылған құрылымдар (параллель 

синтаксистік құрылымдар). Оқыған мәтінінің негізінде ғылыми лебіздің 

синтаксистік ерекшеліктерін қолдана отырып өзіндік монолог-

пайымдауларын құрастыру. «Философия» мамандығының кәсіби 

саласындағы іскери хат-хабар. Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. 

Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін 

сөз орамдарының қызметі мен мағынасы. 

«Философия» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог. 
Ғылыми стиль жанрлары. Ғылыми лебіз қызметінің талаптары: 

сұхбаттасудың ғылыми кеңістігі, жазба формаларының ауызшадан, 

монологияның диологиядан үстемдігі. Ғылыми стильдің негізгі белгілері: 

қисындылық, нақтылық, қамту және тарта алу, терминдердің толықтығы. 

Ғылыми мәтіндерде тілдік тәсілдерді ауызша және жазбаша қолдану. 

Ғылыми стиль ерекшеліктерінің анықтамасы. Белгілерді, пәнді, құбылысты 

сипаттаудағы құрастырушылық. Ғылыми стиль мәтіндеріне сараптама: оқу, 

ғылыми стильдің негізгі белгілерін анықтайтын тәсілдерді анықтау 

(қисындылық, анықтылық, қамту және тарта алу). Лебіздің ғылыми 

жанрларымен танысу. Мәтінді мағыналық бөлімдерге бөлу, мәтіннің 

мазмұны бойынша әңгімелесу.  

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 
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сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Ғылыми стиль жайлы әңгіме-полилог, 

берілген философиялық тақырып бойынша микромәтін құрастыру, ғылыми 

стильге жататын тілдік тәсілдерді қолдана отырып монолог пішінінде шағын 

баяндама жасау. Монологтің оқырманға арналуы.  

Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 

Мәтін ерекше құрастыру заңдылығы мен ойлауды дамытудағы қатаң 

жүйе; композициялық нақтылық, логикалық мазмұндамалар, ақпараттық 

ғылыми мәтіннің белгісі ретінде. Мәтіннің негізгі белгілері. Мәтіннің 

құрылымы мен мағынасы. Тақырып мәтінде қарастырылатын пән немесе 

құбылыс. Ғылыми-оқу тақырыптар мәтіндегі тақырыптың сөйлемдері 

ретінде. Мәтіннің  коммуникативті тапсырмалары. Мағыналық-сөйлемдік 

жағдайлар. Мәтіннің коммуникативті тапсырмалары мәтінді ашудағы 

автормен сұхбаттасу мақсаты ретінде. Мәтіннің микротақырыбы. 

Микротақырып мағыналық жағынан ортақ және мәтіннің коммуниктивті 

тапсырмаларының түрлі тұстарын ашатын бір немесе бірнеше сөйлемдерден 

тұратын жалпы тақырыптың бөлігі. Мәтіннің мәліметтері және жаңа 

ақпараттары. Мәтінді мағыналық жағынан бөлу. Ойды әлдебір бастапқы, 

белгілі ақпараттан белгісізге қарай дамыту. Мәліметтер мен жаңа ақпараттар 

ойды дамыту мен мәтін байланыстарының элементтері ретінде. Күрделі 

синтаксистік тұтастық мәтіннің негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін 

байланыстыру әдістері: жалғаспалы және параллель байланыс. Мәтін арқылы 

автордың  ұстанымын анықтау.  

Философия саласындағы тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау. Сипаттау мен хабарлау тілдің 

функционалды-мағыналық ерекшеліктері ретінде. Тілдік ерекшеліктері, 

құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы 

хабарлау. Ғылыми хабарлау ерекшеліктері. Сөйлеу мәдениетінің 

анықтамасы. Кәсіби қазақ тілін меңгерудегі екі негізгі деңгей: 1) сөйлеу 

ережелері, 2) сөйлеу шеберлігі. Тіл қалыптарының түрлері (міндетті) және 

диспозитивті (нұсқалық) қалыптар. Жақсы (үлгілі сөйлеудің) сапасы. 

Сөйлеудің дұрыстығы. Дұрыс сөздер мен сөз пішіндерін таңдауда. Сөз 

тазалығы. Канцеляризмдер, сөйлеудің мөрлері. Сөйлеудің қисындылығы. 

Логика заңдары. Сөйлеудегі алогизмдерді алып тастау. Стилистикалық 

қателер және сөйлеудің мәдени кемшіліктері. Тіл жүйесінің жекелей 

бөлімдері бойынша қателіктер. Практикалық стилистиканы анықтау. Ой мен 

қисынды сөздерді құрастыру үдерісіндегі сөздік бірліктерді таңдау 

мәселелері. 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері.Ауызша лебіз 

адамның білімділігі мен мәдени көрсеткіші ретінде. Түсіндіру, баяндау, 

оқығаны жайлы пікір алмасу, берілген тақырып бойынша пікірсайыс, кәсіби 

шығармашылыққа қатысты белгілі бір коммуникативті жағдай жайлы 

сұхбаттасу түріндегі лебіз жаттығулары. Лебіз әрекеттерінің этикасын 

жетілдіру. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: 

баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың 
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логикалық құрылымы. Философиялық тұрғыда баяндаудың сипаты мен 

ерекшеліктері. Қазақы ауызша мәдениет. Қазақ  ойшылдарының баяндау 

түрлері. Шешендік сөздердегі коммуникация жүйесі мен дүниетанымының 

дәстүрлі ұлттық логикасы. 

Философиялық мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. 

Аннотация.Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Философия 

мамандығына сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 

Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми 

тақырыпшалардың философиялық мәтіннің мазмұнын ашудағы орны. 

Дәйексөздерді рәсімдеудегі негізгі ережелер. Философиялық мәтіндерді 

аннотациялау. Тұтынушының ерекшелігіне қатысты аннотация түрлері. 

Библиографиялық-анықтамалық көрсеткіш. Библиографиялық көрсеткіштің 

құрылымы. Философиялық мәтіндерге мазмұндама жазу. Репродуктивті және 

продуктивті рефераттардың түрлерi. Ғылыми мәтінге рецензия жазу. Ғылыми 

рецензияның құрылымы.  Ғылыми жұмыс жайлы пікір. Ғылыми пікір 

құрылымы. Аннотация-қорытындылар екінші ақпараттық мәтін ретінде. 

Аннотация-қорытынды құрастырудағы тілдік тәсілдерді таңдау. 

 

СӨЖ түрі 

 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 

 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б. 

 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

- болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін қалыптастырады; 

- өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын жетілдіреді;  
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- мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын 

қалыптастырады. 

 

Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тақырыптар 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің 

түрлері: ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және 

сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Философия 

мамандығына сәйкес сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 

саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Философия ғылымы 

саласындағы жетістіктер», «Философия тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-

21 ғасырлардағы философиялық терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Философия мамандығының тақырыбына сәйкес белгілі-бір 

тақырыпқа құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Философия ғылымы саласында дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді 

рәсімдеу ережелері. 

6. Философиялық ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. 

Тақырыптың мәнін ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға 

арналған жоспар. Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық 

үдеріс. 

7. Философия мамандығына сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Философия мамандығына сәйкес тақырыпқа реферат жасау: 

рефератты презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ 

 

Негізгі: 

1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы:  

Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 

3. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 

4. Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 

5. А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне 

арналған). Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 
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7. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

8. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 

арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. А.К. Ақжанова, К.Б.Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 

Астана, 2010. –128 б 

10. А.А.Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11. Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б. 

13. Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –

Алматы, 2013., және т.б. 

 

Қосымша: 
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– 266 б. 

5. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

6. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: 11 

000-ға жуық термин. 22-том. Философия және саясаттану. – Алматы: 

ҚАЗақпарат, 2014. – 488 б. 

7. Философиялық энциклопедиялық сөздік. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК 

Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013. – 527 б. 
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POIYa 2202  – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, жалпы 

тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі; 

Қарабаева Ә.Ғ.– философия ғылымдарының докторы, философия 

кафедрасының профессоры; 

Таева Р.М.– филология ғылымдарының кандидаты, шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының профессор м.а.; 

Исмайлова Н.А.– PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

Әлиев Ш.Ш.– PhD докторы, философия кафедрасының аға 

оқытушысы. 

 

Пікір жазғандар: 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет тіл кафедрасының доценті; 

Сарыбаева М.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты Абылай хан 

ат. ХҚӘТҚУ университетінің доценті; 

Исмағамбетова З.Н. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының профессоры; 

Раев Д.С. –философия ғылымдарының докторы, профессор, Абылай-

хан атындағы ҚазХҚжӘТУ халықаралық хатынастар факультетінің деканы. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі 

қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы 

біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған шет 

тілі студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты игеруде 

кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу арқылы көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 



25 
 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 

таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік 

құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, 

қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен 

байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 

қарастырылады. Бағдарлама В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; 

мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді 

қолдану дағдасын қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

 типтік стандартты кәсіби-бағытталған міндеттерді шешу, талдау 

жасау. 

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 



26 
 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең 

және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

 

Пререквизиттер: ЖОО-дағы«Шет тілі (ағылшын тілі)», Онтология 

және таным теориясы, Қазақ философиясы. 

Постреквизиттер: Әлеуметтік философия, Философиялық 

антропология, Этика және эстетика, мамандану пәндері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№№ Тақырыптардың атауы 

 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби-бағытталған шет тіліндегі 

(ағылшын) «философия» мамандығына кіріспе. Философияның 

заманауи жағдайындағы мәтіндермен жұмыс жасау. 

2 Философия мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) 

және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. Терминжасамның 

халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасам туралы түсінігі. 

Шет тіліндегі (ағылшын тілінде) кәсіби бағытталған терминжасам 

туралы түсінік. 

3 Кәсіби бағытталған ағылшын тіліндегі философия мамандығының 

пәндік аясы. «Философия» мамандығы бойынша арнайы мәтіндермен 

жұмыс жасау.  

4 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, жазба, 

есептеме. 
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5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі: Келіссөздер, кәсіби 

дебаттар, презентациялар, конференциялар. 

6 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі «философия» 

мамандығы бойынша дискурсивті тәжірибелер. 

7 «Философия» мамандығы бойынша оқу үдерісіндегі академиялық 

қарым-қатынас (ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пәндер 

бойынша дәрістер және семинарлар). 

8 Кәсіби құзыреттер: «философия» мамандығы бойынша ағылшын 

тіліндегі арнайы мәтіндердің бағдарлануы. «Философия» мамандығы 

бойынша арнайы кәсіби- бағытталған материалдар және «философия» 

мамандығы бойынша олардың кәсіби қарым-қатынас кезіндегі 

ситуациялық тапсырмаларда қолдануы (эссе, мақала, тезис, 

рефераттар жазу). 

9 «Философия» мамандығы бойынша кәсіби бағытталған саладағы 

көрнекті ғалымдар (арнайы ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін 

рефераттау) 

10 «Философия» мамандығы бойынша мамандыққа бағытталған 

пәндердің кәсіби ағылшын тілімен байланысы 

11 Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын) тілінің ролі. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында филологияның пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысанымамандық аясында 

оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде білімнің негізгі 

бағыттарын, мәнін сипаттау. 

Кәсіби бағдарланған шет тіліоқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған шет 

тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып 

табылады. 

Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 

жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 



28 
 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-мәдениаралық құзырет негізін қамтиды. 

Бұл көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 

деңгейі – базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Білім алушыларда көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру - бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсатыболып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. 

Бағдарламаның білім беру мақсаты аталған мамандық бакалаврларының 

жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейтуді құрайды.  

Курстың міндеттері:  

- студенттерді таңдаған мамандық бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-

көпшілік және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға 

үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді (эссе, рефераттар, мақалалар)  құру машықтарын 

қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажетті сөйлеу машығын 

дамыту; 

- жалпы коммуникативті және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 



29 
 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет 

тіліндегі (ағылшын) «Философия» мамандығына кіріспе. Саланың 

қазіргі жағдайындағы мәтіндермен жұмыс жасау.  

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы: баяндамалар, 

«философия» мамандығы бойынша берілген тақырыпқа хабарлама жасау. 

«Философия» мамандығы бойынша кәсіби салалардың әртүрлі мәселелеріне 

арналған мақалаларға аннотация және баяндама жасау: «білім беру» түсінігі. 

Адам өміріндегі білімнің рөлі. Білімді маман қалыптастырудағы шет тілін 

(ағылшын) білуі. Қарым-қатынас түсінігі. Кәсіби қарым-қатынас – арнайы 

сала. Адам өміріндегі кәсіби қарым-қатынастың рөлі мен ұғымы. Кәсіби 

қарым-қатынас тілі. Кәсіби қарым-қатынас стилі. Кәсіби қарым-қатынастағы 

тілді қолданудың ресми және бейресми түрлері мен формалары. Кәсіби 

қарым-қатынастағы шет тілінің (ағылшын) рөлі. Кәсіби пәнді оқытудағы шет 

тілінің (ағылшын) рөлі.  

«Философия» мамандығы аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы 

бағыттардың метатіл корпусы. Ағылшын тіліндегі «философия» 

мамандығының терминжүйенің метатілдік негіздері. «Философия» 

мамандығының жалпы термин парадигмаларының түсініктері. Терминология 

– ұлттық тілдің құрамдас бөлігі. Терминология «философия» мамандығы 

бойынша мамандықтар немесе білім аясындағы арнайы теорияларының 

тілдік моделі. «Философия» мамандығы бойынша кәсіби бағытталған шет 

тіліндегі (ағылшын) терминология. «Философия» мамандығы бойынша 

арнайы білім саласындағы  терминжүйенің қалыптасуындағы негізгі 

дереккөздер. Философия саласындағы кірме шетел терминдері (латын, грек, 

ағылшын), интернационалдық қор (ағылшын тілі негізіндегі терминжасам). 

Терминологиялық сөздіктер. Философия мамандығы бойынша бір тілдік 

және екі тілдік кәсіби сөздіктер. Философия мамандығы бойынша шет 

тіліндегі (дәстүрлі және on-line) лексикографиялық дереккөздермен жұмыс. 
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Философия мамандығы бойынша ағылшын, қазақ / орыс тілдеріндегі кәсіби 

сөздіктердегі сөзтізбелерді салыстыру. Ақпараттық іздеу (философиялық 

пәндер бойынша шетелдік базалық деректер, Интернет ресурстар). 

Ағылшын тіліндегі философия мамандығының пәндік аясы. 

Арнайы мәтіндермен жұмыс. Философия мамандығы бойынша арнайы 

мәтіндермен жұмыс. Бағытталған ғылым туралы ақпарат. Философияның 

қысқаша тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі құрылымы. Мамандықтың негізгі 

қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. Шет тіліндегі (ағылшын) 

философия мамандығының пәндік аясы. Бағытталған мамандық 

(«философия») және оның білім беру жүйесіндегі орны. Бағытталған 

мамандық – кәсіби пәндердің жиынтығы. Философия мамандығы бойынша 

арнайы пәндердің әртүрлі бөлімдерінің пәні мен нысаны. «Философия» 

мамандығы бойынша арнайы пәндердің негізгі теориялық мәселелері. 

Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Философия саласы бойынша 

мектептер мен бағыттар. Заманауи кәсіби ғылымның - философияның (бағыт 

бойынша) құрылымы.  

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттар (хаттар, факстар, баяндама жазбалары).Мәлімет, Жазба, Есептеме: 

құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. Ағылшын тіліндегі іскери 

қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық тілдің шағын қабаты. 

Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен жиілік терминдері және 

олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). «Философия» 

мамандығы бойынша келіссөздер, кәсіби дебаттар, презентациялар, 

конференциялар. Осы түсініктердің ерекшеліктері. Келіссөз институты: 

жүргізудің ережелері, түрлері, қызметтері және динамикасы. Кәсіби 

дебаттар (шешендік өнер) шешендік өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. 

Дебат базасы: кәсіби дебаттарға арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби 

тақырыптар бойынша презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта 

конференция өткізу. Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби 

сөйлеу құрылымы.    

Мәдениетаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі 

«философия» мамандығы бойынша дискурсивті тәжірибе. 

Кәсіби ортада мәдениетаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттер кездесетін ситуацияларды ұтылуы. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынастағы тілдік көрінісінің таптаурын формасы. Мәдениетаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу.  
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«Философия» мамандығы бойынша оқу үдерісіндегі академиялық 

қатынас (ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша 

дәрістер мен семинарлар) 

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен спецификасы. 

Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 

спецификасы.  Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен семинарлар). 

Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) сөйлеу 

мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде 

бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-

қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, 

талқылау, пікірталас). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік 

формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

«Философия» мамандығы бойынша кәсіби құзыреттер: 

«философия» мамандығы бойынша ағылшын тіліндегі арнайы 

мәтіндердің бағдарлануы. «Философия» мамандығы бойынша кәсіби-

бағытталған материал мен «философия» мамандығы бойынша белгілі бір 

жағдайда кәсіби қарым-қатынаста (эссе, мақалалар, тезистер, рефераттар 

жазу) оны қолдану. Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, 

мақала, баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Арнайы 

кәсіби-бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: «философия» мамандығы бойынша құрылымы, 

композициясы (эссе, мақала, тезис, рефераттар жазу). 

Кәсіби саладағы («философия») көрнекті ғалымдар 

Философия саласындағы қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми 

парадигмалары. Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы 

және жиі қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық ғылыми білімнің 

өкілдері. Кәсіби сала бағытындағы отандық және шетелдік негізгі үрдістер. 

Кәсіби мектептер мен концепциялар. Мамандық саласындағы танымал 

ғалымдар еңбектерінен мәтіндер (мамандық бойынша пәндерінің оқу-

әдістемелік көмекші құралдары бойынша шет тілінде (ағылшын) оқу, 

аударма және түсінік айту). 

«Философия» мамандығы бойынша бағытталған пәндердің кәсіби 

шет тілімен (ағылшын) байланысы. 

«Философия» мамандығының құрылымы және осы құрылымға енетін 

«философия» пәнінің ерекшеліктері. «Философия» мамандығының кәсіби 

шет тілінің (ағылшын) «философия» бакалавриатының негізгі пәндерімен 

байланысы: «Мамандыққа кіріспе» «философия» және т.б. «Философия» 

мамандығы бойынша арнайы кәсіби-бағытталған материалдар және олардың 

белгіленген жағдайларда кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби 

құзыреттер: шет тіліндегі (ағылшын) арнайы мәтіндерге бағытталуы. Кәсіби-

бағытталған ағылшын тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, мәтіндерге 
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түсінік беру. Мамандыққа арналған мәселелерді шет тілінде конспектілеу, 

баяндама жасау.  

Қазіргі әлемдегі шет (ағылшын) тілінің рөлі. Ағылшын тілі – дүние 

жүзіне ең кең таралған тіл. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ағылшын тілі – 

БҰҰ-ның басты алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғам өзгерісінің бір 

формасы ретінде. Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз 

ағылшын тілін игеруге талпыныс жасауымыз керек» деген болатын. 

«Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының өзектілігі, маңызы және 

міндеттері. 

2. Таңдаған мамандық – ғылыми саласы ретінде. 

3. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. 

4. Мамандық саласындағы негізгі ғылыми мектептер мен жаңа 

жетістіктер. 

5. Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

6. Іскери қатынас жазбалары. Іскерлік құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 

7. Жазбаша оқу мәтіндерінің композициялары мен құрылымдары (эссе, 

реферат, мақала). 

8. Тіл мен мәдениет. Тіл – мәдениетаралық қарым-қатынастың құралы. 

9. Ағылшын тіліндегі классикалық және заманауи философияның 

категориялары мен тұжырымдамалары. 

10. әлеуметтік, эпистемологиялық және когнитивті саланың ағылшын 

тіліндегі терминдері мен тұжырымдамалары. 

11. XX ғ. Батыстық ағылшынтілді философия. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау) 

 

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми стиль). 

2. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 

3. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды 

4.Құжаттық түрлері: хат, эссе. 

5. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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6. Ақпараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-ресурстар) 

7. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 

8. Кәсіби аясындағы мәдени-аралық қарым-қатынас. 

9. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

10. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі – халықаралық  тіл. 

12. «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

13. Ағылшынтілді әлеуметтік философия және ағылшын тіліндегі 

ғылым философиясы 

14. Ағылшын тіліндегі ғылыми зерттеу терминдерінің ерекшеліктері 

15. «Философия» мамандығы бойынша аударма мен ғылыми тілдің 

ерекшеліктері 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау) 

 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты кәсіби салалардағы қазіргі 

бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  

3. Кәсіби бағытталған тақырыпқа эссе жазудың өзіндік дайындығы. 

4. Кәсіби бағытталған тақырыпқа реферат жазудың өзіндік 

дайындығы. 

5. Кәсіби бағытталған тақырыпқа ғылыми мақала жазудың өзіндік 

дайындығы. 

6. Екінші / шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  

7. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық 

тіл (пікірталас). 

8. Тіл және ұлттық сипат.  

9. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел).  

10. Тілді үйренетін елдердің белгілі ғалымдарының еңбектері. 

Реферат. 

11. Кәсіби сала бойынша Қазақстанның танымал ғалымдарының 

еңбектері (шет тілінде). Реферат. 

12. Адам және қоршаған орта. Эссе. 

13. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтың білімі. Эссе. 

14. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. Реферат. 

15. «Философия» мамандығы бойынша әлеуметтік-философиялық 

мәтіндерді оқу мен аудару ерекшеліктері 

16. Ағылшын тіліндегі философия тарихы, онтология, таным 

теориясы және эпистемология бойынша терминдер сөздігі 
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17. «Философия» мамандығы бойынша ағылшын тілінде ғылыми 

қарым-қатынас терминдерінің сөздігі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010. 

3. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 
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7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. LearningtoSpeakinPublic : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 
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Қосымша: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 
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Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасын қажетті 

оқулықтар, оқу құралдары мен лексикографикалық түпнұсқалармен 

толықтыра алады. 
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FТ 1203 – ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ 

 

Көлемі 6 кредит 

 

Авторлар: 

Нұрышева Г.Ж. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

философия кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы, 

профессор; 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының профессоры; 

Сырғақбаева А.С.– философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының профессоры. 

 

Пікір жазғандар: 

Сәбит М.С. – философия ғылымдарының докторы, Алматы энергетика 

және байланыс университетінің профессоры; 

Әбдірасылова Г.З. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының доценті. 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Философия тарихы» – «Философия» мамандығы бойынша бакалавр 

дайындауға арналған білім беру бағдарламасының міндетті пәні. Оны оқу 

барысында болашақ философтар әлемдік тарихи-философиялық үдеріс 

туралы білімге ие болады. Курс әлемдік философияның мынадай даму 

кезеңдерін қамтиды: Қазақтардың алғыфилософиясы (протофилософия), 

Ежелгі Шығыс философиясы, Антика философиясы, Қайта Өркендеу 

философиясы, Жаңа Дәуір философиясы, Европалық Ағартушылық 

философиясы, Неміс классикалық философиясы, XVIII ғасырдың соңы – XXI 

ғасырдың басындағы шетел философиясы, Қазақ философиясы.  

Философия тарихын білу негізгі философиялық мәселелерді және 

оларды шешудің жолдарын түсінудің маңызды щарты болып табылады. Курс 

болашақ философ мамандардың бойында көзқарастық, адамгершіліктік және 

өмірмәндік бағдарлар қалыптастырады. 

Философияның рөлі оның зерттеу объектісі – адам, адамның 

табиғатпен, қоғаммен арақатынасы – арқылы  анықталады. Философия 

адамның көзқарастық, адамгершіліктік және өмірмәндік құндылықтарын 

қалыптастырады. 

Негізгі құзыреттіліктер:  

Курсты оқу нәтижесінде студенттер мына құзыреттіліктерге ие болады: 

Білу 

- әлемдік және қазақ философиялық ойының негізгі даму кезеңдерін; 

- отандық және әлемдік философияның өзекті мәселелерін; 
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- әлемдік философияны қалыптастырған философтардың өмірін, 

қызметін және олардың  концепцияларын. 

Жасай білу 

- әлемдік философиядағы жалпыны және көптүрліні салыстыру, бөліп 

көрсетуді; 

- көпшілік алдында сөйлеуді және өзіндік пікірді дәлелді түрде 

баяндау мен қорғауды; 

- философиялық білімдерді нақты жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды сараптауда қолдана білуді.  

Дағдыларды меңгеру 

- философиялық мәтіндермен жұмыс жасай білу; 

- философиялық пікірсайыстар жүргізу; 

- философия тарихы бойынша білімдерін жазбаша баяндау. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттер: Қазақ философиясы, Онтология және гносеология, 

Философиялық антропология, Әлеуметтік философия. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Қазақтардың алдыңғы философиясы 

2 Ежелгі Шығыс философиясы 

3 Антика философиясы  

4 Ортағасырлық Шығыс философиясы 

5 Ортағасырлық Батыс философиясы 

6 Қайта Өркендеу философиясы 

7 Жаңа Дәуір философиясы   

8 Еуропалық Ағартушылық философиясы 

9 Неміс классикалық философиясы  

10 ХVIII ғ.соңы  – ХХІ ғ. басындағы шетел философиясы  

11 Қазақ философиясы  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Философия тарихын оқып-білу болашақ философтың кәсіби білімдерін 

қалыптастыру үшін аса маңызды. Философияның пайда болуы туралы 

білімдерді игеру, оның тарихымен, негізгі мәселелерімен, бағыттарымен, 

мектептерімен, нақты ойшылдар еңбектерімен танысу философиялық 

білімнің міндетті шарты болып табылады. 

Қазақ халқының алғыфилософиясын (протофилософиясын), философия 

тарихының қарастырылуын ерекше бөліп көрсеткен жөн, өйткені ол  болашақ 

маманның ұлттық өзіндік санасы мен патриотизмінің қалыптасуында 

айқындаушы рөл атқарады.  

Зерттеу объектісі  –  әлемдік философия тарихы. 
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Зерттеу әдістері – тарихи-логикалық, диалектикалық, компаративистік, 

өмірбаяндық. 

«Философия тарихы» пәнін оқытудың  мақсаты: 

- студенттердің бойында философияның көне дәуірден бастап 

қазіргі заманға дейінгі даму тарихы туралы білім қалыптастыру;  

«Философия тарихы» пәнін оқытудың  міндеттері: 

-  студенттерге философияның негізгі тарихи даму кезеңдері туралы білім 

беру; 

- студенттерге басты философиялық бағыттарды, мектептерді 

таныстыру;  

- философия тарихының көрнекті өкілдерінің философиялық 

мәтіндерімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақтардың  алғыфилософиясы  (протофилософиясы)  

Қазақтардың алғыфилософиясы. Қазақтардың философиялық 

дүниетанымының қалыптасу алғышарттары. Қазақстан территориясында 

ежелгі мәдениет формаларының қалыптасуы және алмасуы. 

Протоқазақтардың алғыфилософиясы (протофилософиясы). Андрондық және 

Беғазы-Дәндібай мәдениеттерінің құрылымындағы көзқарастық элементтер. 

Протоқазақтардың дәстүрлі сенімдері. Тәңірге, Жер-Суға, Ұмайға сиыну. 

Қазақтардың өзіндік философиялық көзқарасының қалыптасуына көрші 

өркениеттердің әсері.   

Көшпелі өмір салтының негізгі сипаттамалары: табиғатпен 

біртұтастық, үздіксіз жаңару мен қозғалысқа ұмтылыс, ой еркіндігі,  

адамгершілікті жоғары қою. Қазақ халқының философиялық ойлауының 

вербалды-дискурстік сипаты.  

Қазақтардың философиялық дүниетанымының негізгі категориялары: 

«дүние», «өмір», «өлім», «араласу», «намыс», «парыз», «қанағат», «кісілік», 

«ізгілік», «жақсылық», «жамандық», «бақыт». 

Ежелгі Шығыс философиясы 

Ежелгі Шығыс философиясының әлемдік философиядағы орны. 

Руханилықтың шығыстық дәстүрі – ежелгі Шығыс философиясының ерекше 

белгісі.  

Веда мәдениетінің аясында ежелгі Үнді философиясының 

қалыптасуындағы діннің рөлі. Ведалардағы дүние, адам, өмір туралы 

алғашқы философиялық түсініктер. Самхиттер, брахмандар, Араньяктар – 

Ведалардың құрамдас бөліктері. Упанишадалардағы философиялық сананың 

элементтері. Ежелгі Үндінің ортодоксалды және ортодоксалды емес 

философиялық мектептері. Буддизм философиясы. Әрбір адамның өздігінше 

адамгершілікті тұлға болып қалыптаса алу қабілетін жария ету. Адам рухын 

сыртқы материалдық дүниеге қарсы қою. Үнді философиясының адамзат 

ақыл-ойына ықпалы.  
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Қытай философиясының прагматикалық сипаты.Қытай жазуының 

ескерткіштері: «И цзин», «Ши цзин», «Шу цзин» – Қытай философиясының 

бастауы. Дүниемен, қоғаммен және өзіңмен үйлесімділік – ежелгі Қытай 

философиялық ойының басты философиялық принципі.  

Қытай философиясының негізгі мектептері. Жэнь, чжун юн, цзюнь-

цзы, дао, ди, инь и ян, ли, сяо, тянь-ся, ци, у-вэй категорияларының 

заттардың иерархиялық тәртібін орнатудағы рөлі.  

Конфуций ілімі –этикалық-әлеуметтік ілім және ерекше мемлекеттік 

саяси концепция. Ақсүйектік даналық пен қарапайым халықтың сенімдері 

арасындағы сабақтастықты қамтамасыз етудегі даосизм философиясының 

рөлі. Мо-цзының таным теориясы және этикалық-саяси идеялары. Қытай 

практицизмін қалыптастырудағы Мо-цзының он принципі. Легизм 

адамдардың барлығына ортақ заңдардың негізінде қоғамды қайта өзгерту 

туралы.   

Ғылыми білімнің қалыптасуы – ежелгі Египетте философиялық ой 

дамуының ерекшелігі. Адамның мәні туралы сұрақтың қойылуы. «Өлілер 

кітабы». Ежелгі Египет философиясының ежелгі Грецияның және бүкіл 

әлемнің ғылымына, философиясына әсері.   

Антикалық философия 

Ежелгі Греция философиясының генезисі. Экономикалық қатынастар 

еркіндігі – рухани мәдениеттің өркендеу негізі. Ежелгі грек полисінің 

өміріндегі философияның айқындаушы рөлі. Философияның  Милет мектебі. 

Фалес, Анаксимандр, Анаксименнің натурфилософиялық ілімдері және 

Еуропа ғылымы мен философиясының қалыптасуы.  

Элея мектебі. Парменид: Ғалам туралы көзқарастар. Ксенофанның 

дүние туралы түсініктеріндегі пантеизм бастаулары. Эфестік Гераклит 

философиясындағы қайшылықтар рөлі туралы түсінік. Антикалық 

философиядағы атомизм. Эмпедокл «барлық заттардың тамыры» болып 

табылатын төрт стихия туралы. Анаксагор: табиғат – мәңгі және өте ұсақ 

бөлшектердің шексіз көптігі. Демокрит: дүние атомдардан және олардың 

қозғалысынан тұрады.  

Пифагордың сандар және олардағы сәйкестік туралы ілімі. 

Бүкіләлемдік үйлесім – Құдайдың мінсіздігінің көрінісі. Софистер  мектебі. 

Софистер – «даналық ұстаздары». Шешендік өнерді (риториканы) 

мемлекеттік істерде жеңіске жете білу айласы ретінде түсіну. 

Сократ: адам мәселесіне бетбұрыс. Сократтың рационалды этикасы. 

Философия – ізгі қасиетке ие әділ адамды қалыптастыру құралы. Ақиқат 

білімге жетудің Сократ ұсынған әдістері: ирония, майевтика, дефиниция. 

Сократтың логикасы.  

Платон: идеялар – ақиқат болмыс. Платонның мінсіз мемлекет туралы 

ілімі. Платонның этикасы. Ізгі қасиеттерді және тұрғындарды жіктеу.  

Аристотель философиясының энциклопедизмі. Оның категориялар, 

материя және формалар туралы ілімі. Аристотель логиканың танымдағы 
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әдістемелік маңызы туралы.   Жан және ақыл-ой туралы ілім – Аристотель 

этикасының негізі. Адам – саяси мақұлық. 

Грек демократиясының IV ғ. соңындағы дағдарысы және эллинизм 

философиясының қалыптасуы. Мызғымастық және салмақтылық – 

стоиктердің өмірлік мұраты. Адам және оның бақыты – Эпикурдың 

философиялық пайымдауының негізгі нысандары. Гедонизм: өмірдің мәні - 

раҺаттану. Киниктер философиясы– табиғилық пен жеке еркіндікті уағыздау. 

Диогеннің аскетизмі. Сенека философияның адам өміріндегі рөлі туралы. 

Марк Аврелийдің мәңгілік туралы пайымдаулары. Марк Туллий Цицерон 

философиясының практикалық сипаты. Пирронның скептицизмі. Алғашқы 

философ әйел Ипатияны жазалау – адамзат ойы тарихындағы ғажайып 

антика дәуірінің аяқталуы.  

Ортағасырлық Шығыс философиясы 

Ортағасырлық Шығыс араб-мұсылман философиясының қалыптасуына 

әсер еткен факторлар, оның даму кезеңдері. Мұсылмандық діни ілімнің 

қалыптасуы. Мутакаллимдер мен мутазилиттердің Құранды түсіндіруі. «Таза 

ағайындардың» неоплатонизмі.  

Классикалық суфизмнің философиялық қырлары. Өмір сүріп 

отырғанның бәрі Құдай және Құдай бәрінде өмір сүреді. Мухиддин ибн 

Араби: әмбебап адам концепциясы. Әл-Ғазалидің құдайы алғашқысебепті 

рационалды түсінуді сынауы. Суфизмнің түркілік тармағы. Қожа Ахмет 

Ясауи: әлемдегі және өзіндегі Құдайды «басынан кешіру» және жету 

тәжірибесі.  

Араб-мұсылман философиясындағы универсализм, энциклопедизм, 

пантеизм және перипатетизм. Әл-Кинди: ақыл-ой – дүниені танып-білудің 

жалғыз бастауы және өлшемі. «Екінші Ұстаз» Әл-Фараби білімінің 

энциклопедизмі. Әл-Фарабидің онтологиясы, гносеологиясы, логикасы, 

натурфилософиясы, этикасы, өнер философиясы. Әл-Фарабидің қайырымды 

қала ілімі және қазіргі заман. Ибн Синаның ғылымдар классификациясы. Ибн 

Рушд: философияны ортодоксалды мұсылмандықтан қорғау. Жүсіп 

Баласағұнның адам мен қоғам туралы гуманистік философиясы. Махмұд 

Қашғаридің түркі энциклопедиясы. Ортағасырлық араб-мұсылман 

философиясының Европаның ғылыми ойынаайқындаушы әсері.  

Ортағасырлық  Батыс философиясы 

Ортағасырлық Еуропада христиандықтың таралуы. Рим-католик 

шіркеуінің орталықтандырылған, аса қуатты экономикалық, идеологиялық 

және саяси ұйымға айналуы. Апологетика – христиандық көзқарасты 

философиялық құралдар арқылы негіздеудің бірінші талпынысы. Юстин, 

Татиан, Тертуллианның ілімдері – христиандықты философияға қарсы қою. 

Оригеннің теологиялық іліміндегі неоплатонизм элементтері. 

Патристиканың екінші кезеңі. Августин Аврелий, Дионисий 

Ареопагит, Максим Исповедниктің еңбектеріндегі философияның 

христиандық догматикасы.  



41 
 

Теологияны антикалық философияның элементтері арқылы логикалық 

түрде негіздеу ретінде схоластиканың ерекшеліктері. Северин Боэцийдің, 

Иоанн Эриугенаның ілімдері. Ансельм Кентерберийский: Құдай 

болмысының төрт дәлелі. Номинализм және реализм: универсалийлер 

туралы пікірталас. Пьер Абелярдің реализмді дамытуы. Фома Аквинскийдің 

Құдайтанымы. Уильям Оккам: ақыл-ой мен сенімнің, философия мен діннің 

бөлінуі. Ортағасырлық философиялық ойдың философия тарихындағы рөлі.  

Қайта Өркендеу дәуірі философиясы 

Қайта Өркендеу дәуірі философиясының қалыптасуының әлеуметтік-

экономикалық алғышарттары. Өнер мен жаратылыстану ғылымдарының 

гүлденуі және оның философиялық ойға әсері. Теоцентризмнен  

антропоцентризмге өту. Гуманизм – Қайта  Өркендеу дәуірінің ерекше 

белгісі. Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Колюччо Солютати: адами 

бастауды асқақтату. Лоренцо Валла, Марсилио Фичино, Леонардо да 

Винчидің антропоцентризмі. Пико делла Мирандоло: адам – ғаламның 

орталығы және өз бақытын жасаушы. Мишель Монтень: адам тұлғасының 

тәуелсіздігін және толыққандылығын қорғау.  

Ренессанс дәуірінің әлеуметтік-саяси концепциялары. Никколо 

Макиавелли: «мақсат – құралды ақтайды». Томас Мордың ерік еркіндігі 

туралы гуманистік принципі. Томмазо Кампанелланың теократиялық 

мемлекеттік құрылымы.  

Реформация – адамды ренессанстық асқақтатуға қарсылық. Шіркеудің 

монополиясына Мартин Лютердің қарсы шығуы. Шіркеу басшылығын Эразм 

Роттердамскийдің мысқылдауы. Жан Кальвин: Құдай Сөзі арқылы 

құтқарылу.  

Ғылым мен өнердегі платонизм, неоплатонизм және аристотелизм 

концепциялары. Николос Кузанский, Николай Коперник, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей және Иоганн Кеплердің ілімдерінің ортағасырлық 

схоластикадан арылудағы ролі. Дүниенің гелиоцентристік бейнесінің 

қалыптасуы.  

Жаңа Дәуір философиясы 

Капиталистік өндіріс тәсілінің қалыптасуы, шіркеу беделінің 

құлдырауы және ғылымның өркендеуі. Жаратылыстану ізденістерін 

дамытуды көздеген прогрессивті буржуазия табының пайда болуы. Таным 

әдістерін (методтарын) іздеу: эмпиризм және рационализм, материализм 

және идеализм. Дүниенің жаңа, механикалық бейнесі. Философияда 

«субъект-объект қатынастары»  принципінің үстемдік етуі.  

Фрэнсис Бэкон – танымның эмпирикалық тәжірибесінің негізін 

қалаушы. «Білім – күш».  Идолдар туралы ілім. Танымның индуктивті әдісі.   

Рене Декарттың рационализмі. Дәлелді білімге қол жеткізудегі ойлау 

ережелері. Субстанция мәселесі. Рационалдық дедукция және Декарттың 

дуализмі.  

Томас Гоббстың әлеуметтік-саяси көзқарастары. Қоғамдық келісімшарт 

теориясы. 
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Джон Локк: қоғамның табиғи күйі – еркіндік пен теңдік. Биліктің  үш 

тармағы туралы Локктың ілімі – болашақ демократиялық мемлекеттің 

іргетасы. 

Субстанция мәселесін шешудегі Б.Спинозаның пантеизмі. Спинозаның 

этикасы: еркіндік дегеніміз танылған қажеттілік. 

Готфрид Лейбництің монадологиясы.  

Джордж Берклидің субъективті идеализмі. Давид Юмнің солипсизмі. 

Ағылшын эмпиризмінің дағдарысы. 

Еуропалық Ағартушылық философиясы 

Ағартушылықтың  тарихи  типтерінің  ортақ қырлары.  

Шарль Луи Монтескье табиғи факторлардың негізінде қоғамның 

генезисі және мәні туралы. Франсуа Вольтер: теңдік дегеніміз заң мен 

құқықтың алдында тең болу. Жан-Жак Руссоның қоғамдық келісімшарт 

теориясы. Феодалдық ережелердің Дени Дидро шығармаларында сыналуы. 

«Энциклопедияны, немесе ғылымдардың, өнерлер мен қолөнерлердің 

Түсіндірме сөздігін» жасау. Клод Адриан Гельвеций, Жюльен Оффрэ 

Ламетри  және Поль Анри Гольбахтың материализмі. Ағартушылық – 

әлеуметтік прогресс жолы. 

Неміс классикалық философиясы 

Ағартушылық идеялардың классикалық неміс философиясының 

қалыптасуына әсері. Иммануил Канттың трансценденталды философиясы – 

таным теориясы. Канттың субъектінің танымдық қабілеттерін сынауы. 

Адамның ақыл-ойының заңдары мен шекараларын анықтау. Антиномиялар  

туралы ілім. Канттың бұлжымайтын кесімді императиві –адамның  

практикалық ақыл-ойының көрінісі.  Канттың құқық философиясы.  

И.Фихте: «Меннің» автономдығы». Адамның ойлау қызметінің 

шығармашылық табиғатын ашу. Шеллинг:объективтілік пен 

субъективтіліктің тең келуі философиясы – тіршілік атаулының бастапқы 

негізі. Өнер дегеніміз ашылу. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің диалектика туралы ілімі. Гегель 

ғылыми категориялардың объективтілігі туралы. Абсолютті идея – біртұтас 

әлемдік ақыл-ой. Болмыс пен ақыл-ойдың тең келуі. Гегель логикасының 

ерекшелігі. Ұлттық рух – тарихи дамудың қозғаушы күші.  

Людвиг Фейербахтың антропологиялық материализмі. Махаббат діні 

теориясы. Махаббат – ақыл-ой мен табиғаттың әмбебап заңы.  

ХVIII ғ.соңы  – ХХІ ғ. басындағы шетел философиясы 

Карл Маркстің ілімі – Фейербахтың гуманизмін әлеуметтік 

сараптаумен ұштастыру. Жаттану концепциясы. Еңбектің жаттануы – 

қоғамдағы саяси, құқықтық, экономикалық және адамгершіліктік 

жаттанудың негізі. Тарихты материалистік тұрғыдан түсіну: материалдық 

өндіріс – жалпы қоғамның даму үрдісінің негізі. Қоғамдық-экономикалық 

формациялар теориясы. Фридрих Энгельс диалектиканың негізгі заңдары 

және материя қозғалысының формалары туралы.  
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Позитивизм: ғылымның үстемдігін және философияның пәні мен рөлін 

өзгертуді жариялау. Огюст Конт:  философия – жаратылыстану    

ғылымдарының жетістіктерін жалпы қорытындылаумен айналысатын 

синтетикалық ғылым. Джон Стюарт Милльдің танымның  индуктивтік 

логикалық әдістерін дамытуы. Герберт Спенсер биологиялық дүниеде 

эволюциялардың бар екендігі идеясы туралы. 

Позитивизмнің екінші кезеңі – махизмнің негізгі мәселелері. Эрнст 

Мах пен Рихард Авенариустің эмпириокритицзмі және субъективті 

идеализмі.  Анри Пуанкаренің конвенционализмі. Неокантиандық –   

Канттың трансценденталдық идеализмі – ментанушы ақыл-ойдың 

жаратылыстану мен қоғамтанудағы рөлінің қайта өркендеуі. Марбург және 

Баден неокантиандық  мектептері. 

Герменевтика – түсінудің жалпы теориясы. Фридрих Шлейермахер: 

«түсінбеу – іргелі феномен». Вильгельм Дильтей: «рух туралы 

ғылымдардың» теориялық негіздерін жасау. Эдмунд Гуссерльдің 

феноменологиясы. Ханс Георг Гадамер: түсіну – әлеуметтік болмысты 

түйсінудің қажетті шарты. «Өмір философиясының» қалыптасу 

алғышарттары. Артур Шопенгауэрдің пессимистік философиясы: әлем – 

ойсыз ерік және соқыр күш. Фридрих Ницше христиандық құндылықтар 

туралы. Жоғары адам туралы ілім. Анри Бергсон мәнге жетудегі 

интуицияның ролі туралы. 

Логикалық позитивизм, аналитикалық философия – позитивизмнің  

үшінші кезеңі. Вена философиялық үйірмесі: философия – табиғи және 

жасанды тілдерді сараптауға бағытталған қызмет түрі.  

Постпозитивизм кез-келген ғылыми білімнің гипотетикалық сипаты 

туралы. Карл Поппер: ғылыми тұжырымды демаркациялау және  

фальсификациялау принциптері.  «Ашық қоғамдағы ашық ғылым». Имре 

Локатостың ғылыми-ізденістік бағдарламалар концепциясы. Томас Кунның 

ғылыми революциялар теориясы. Марк Полани: тұлғалық білім – ғылыми  

прогресс негізі. 

Экзистенциализмнің қалыптасуының әлеуметтік-философиялық 

алғышарттары. Серен Къеркегор: адам – әлемдік эволюцияның мақсаты және 

мағынасы. 

Мартин Хайдеггер адамның нағыз және нағыз емес болмысы туралы. 

Жан Поль Сартр: адам – еркіндікті немесе еркіндік еместі таңдаушы жоба. 

Альбер Камю философиясындағы абсурд мәселесі. 

Психоаналитикалық философия. Зигмунд Фрейдтің бейсана туралы 

ілімі. Карл Густав Юнг: ұжымдық бейсана және сана архетиптері. Эрих 

Фромм  адамның өмір-тіршілігінің қайшылықтылығы туралы. 

Постмодернизм: субъектісіз философиялық пайымдау. Мишель Фуко 

«субъект – таным – дүние» жүйесінің элементтерінің арақатынасы мәселесін 

түбегейлі қайта түсіну туралы. Жак Деррида: деконструкция – мәтінді 

зерттеу тәсілі. 
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Структурализм: объектілердің тұрақты логикалық құрылымдары мен 

байланыстарын іздеу. Клод Леви Стросстың мифологиялық ойлауды 

сараптауға назар аударуы. Жан Лакан: Фрейдтің психоанализін 

структуралистік қайта қарастыру. 

Прагматизм философиясы. Чарльз Пирс рационалды білім мен ақылды 

мақсат, прагматизмнің арасындағы тығыз байланыс туралы. Уильям Джеймс: 

білімнің ақиқаттылығы оның адамдар әрекеттеріне пайдалылығымен 

анықталады. Джон Дьюидің радикалдық эмпиризм философиясы. 

Философиялық мистицизм. Е.Блаватскаяның теософиялық мистицизмі. 

Рудольф Штайнердің антропософиясы. Карл Кастанеда танымының 

интуитивтік тәсілі. 

Ресей тағдыры – орыс философиясының басты мәселесі. Орыс 

философиясының негізгі бағыттары. Орыс марксизмі. Қоғамдық-саяси 

құрылымды өзгертуге практикалық бағытталғандық – Ресей материализмінің 

ерекшелігі. Г.В.Плеханов қоғамның өндірістік күштерінің дамуындағы 

географиялық ортаның анықтаушы рөлі туралы. В.И.Ленин пролетариаттың 

революциялық күрес тәжірибесі туралы. Философиядағы екі партия – 

материализм және идеализм принципі. 

В.С.Соловьевтің соборлық философиясы және этикасы. Л.Н.Толстой 

мен Ф.М.Достоевскийдің өмірмәндік және адамгершіліктік философиясы. 

С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Л.Шестов, Н.О.Лосский, И.А.Ильиннің 

философиялық ілімдерінің ерекшеліктері.  

Қазақ философиясы 

Қазақ фольклорының философиялық мазмұны – қазақ халқының өмір-

тарихының бейнесі. Вербалды қоғамның құндылықтар жүйесінің 

мызғымастығы. Мақал-мәтелдердегі еркін ойлау, аңғал реализм және 

стихиялық материализм. Батырлық және лирикалық эпостардың көзқарастық 

маңызы. Қазақтардың тұтас халық ретінде бірігуі – ХV-XVIII ғасырлардың 

жыраулары мен ақындарының негізгі тақырыбы. Асан Қайғының«Жерұйық» 

идеясы – тәуелсіз қазақ хандығын құрудың негізі. Қазтуған, Доспамбет, 

Шалкиіз жыраулардың шығармаларындағы адамгершіліктік-этикалық 

сұрақтар. ХVІІ-XVIII ғасырлардағы экономикалық және әскери-саяси 

дағдарыс кезеңінде қазақ жырларындағы тақырыптардың өзгеруі. Ақтамберді 

жырау мен Үмбетей  жыраудың пайымдаулары – өмір мен өлімнің, 

мәңгіліктің мәнін түсінуге бағытталған ақындық философия. Бұқар 

жыраудың этикалық философиясы. Шал ақынның шығармашылығындағы 

жақсылық пен жамандық  дихотомиясы. 

Қазақстанның Ресейге қосылуы кезеңіндегі қазақтың қоғамдық ойының 

даму ерекшеліктері. Махамбет Өтемісов шығармашылығындағы халықтық 

сананың және тәуелсіздік идеясының прогрессивтік элементтері.«Зар заман» 

дәуірінің ақындары Дулат Бабатаев, Мұрат Мөңкеұлы, Шортанбай 

Қанаевтың  философиялық  көзқарастары.    

Қазақ Ағартушылығы: қалыптасуының қоғамдық-саяси алғышарттары, 

еуропалық және орыс Ағартушылықтарынан өзгешеліктері. Шоқан 
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Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев философиясының 

антропоцентризмі және гуманизмі. Абайдың философиялық «Қара сөзі» – 

әлемдік мәдениеттің қайталанбас құбылысы. Абай Құнанбаевтың дін 

философиясы  және  адамгершілік  философиясы. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының жұлдызды шоғының 

қоғамдық-философиялық көзқарастарының ерекшеліктері. Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың философиялық көзқарасы. Әлихан Бөкейхановтың саясат 

философиясы. Міржақып Дулатовтың тарих философиясы. Ахмет 

Байтұрсыновтың шығармашылығындағы білім және тіл білімі 

философиясының сұрақтары. Мұхтар Әуезов философияның адам және 

қоғам өміріндегі ролі туралы.Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы өмір мен 

өлім мәселесі. Шәкәрім Құдайбердиев: ақиқатты іздеу. «Үш анық» –  болмыс, 

жан және адамның адамгершіліктік жетілуі туралы философиялық пайымдау. 

Кеңестік кезеңдегі қазақстандық философияның негізгі мәселелері: 

диалектиканың, жаратылыстану ғылымдарының, ұлтаралық қатынастардың, 

ғылыми атеизмнің, қазақтың қоғамдық және философиялық ой тарихының 

мәселелерін, әл-Фарабидің философиялық мұрасын зерттеу.  

Посткеңестік кезеңдегі қазақстандық философия: қазақтың ұлттық 

философиясы мен мәдениетінің рухани бастауларын, қазақ философиясының 

«ақтаңдақтарын» зерттеу, тәуелсіз Қазақстанның жаңа даму жолдарын іздеу, 

дәстүрлі және қала мәдениетін философиялық пайымдау, фарабитану 

ренессансы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Қазақтардың  алғы философиясы. 

2. Қазақ халқының философиялық дүниетанымының негізгі 

категориялары.  

3. Көне Үнді философиясы. 

4. Қытай философиясы. 

5. Антика философиясы.  

6. Ортағасырлық Шығыс философиясы. 

7. Ортағасырлық Батыс философиясы. 

8. Қайта Өркендеу дәуірі философиясы. 

9. Жаңа Дәуір философиясы. 

10. Неміс классикалық философиясы. 

11. ХVIII ғасырдың соңы-ХХІ ғасырдың басындағы Батыс Европа 

философиясы. 

12. Қазақ философиясы: тарих және қазіргі заман.  
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Философияның  адам  мен  қоғам өміріндегі рөлі. 

2. Қазақтардың философиялық дүниетанымының негізгі 

категорияларының мәні. 

3. «Араласу», «дүние» категориялары. 

4. «Өмір», «өлім» категориялары. 

5. «Жақсылық», «жамандық» категориялары. 

6. Қазақ философиясының этикалық мазмұны. 

7. Йога: философия және практика.  

8. Упанишада мәтіндерінің философиялық мазмұны. 

9. Конфуциандық: «Орта туралы ілім». 

10. Даосизмнің категориялары. 

11. Антика философиясының Милет мектебі. 

12. Гераклиттің диалектикасы. 

13. Пифагор мектебінің космологиясы. 

14. Сократтың этикасы. 

15. Платонның идеялар ілімі. 

16. Платон мемлекет туралы. 

17. Аристотельдің логикасы. 

18. Аристотельдің онтологиялық ілімі. 

19. Ежелгі Грекияның этикалық мектептері. 

20. Ортағасырлық философияның теоцентризмі. 

21. Аврелий Августиннің трансценденция туралы ілімі. 

22. Универсалийлер туралы ортағасырлық пікірталас. 

23. Фома Аквинскийдің ілімі. 

24. Фрэнсис Бэконның эмпиризмі. 

25. Ренэ Декарттың ғылыми әдіс идеясы. 

26. Барух Спинозаның этикасы. 

27. Джордж Беркли мен Дэвид Юмның субъективизмі. 

28. Томас Гоббс пен Дж.Локктың қоғам мен тұлға туралы 

көзқарастары. 

29. Иммануил Канттың априорлық білім туралы ілімі. 

30. Канттың бұлжымас императиві. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Вильгельм Гегельдің диалектикасы және логикасы. 

2. Гегельдің философиялық жүйесіндегі мемлекет, ұлт және адам. 

3. Людвиг Фейербахтың антропологиялық материализмі. 

4. Карл Маркстің тарихты материалистік тұрғыдан түсіну теориясы. 
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5. Карл Маркстің жаттану теориясының мәні және оның әлеуметтік 

маңызы. 

6. Фридрих Энгельс табиғат диалектикасы туралы. 

7. Лев Толстой өмірдің мәні және адамгершіліктік жетілу туралы. 

8. Артур Шопенгауэрдің өмір философиясы. 

9. Фридрих Ницшенің адам және ең жоғарғы адам туралы ілімі. 

10. Экзистенциализм және оның мәселелері. 

11. Альбер Камю философиясындағы абсурд  ұғымы. 

12. Әл-Фарабидің тіл философиясы және философиясының тілі. 

13. Қожа Ахмет Ясауидің сопылық философиясы. 

14. Қазақ ақындары мен жырауларының шығармашылығындағы 

философиялық сарындар. 

15. Қазақ Ағартушылығы философиясы. 

16. Шоқан Уәлихановтың философиялық көзқарастары. 

17. Ыбрай Алтынсариннің шығармашылығындағы білім беру 

философиясының мәселелері. 

18. Абай Құнанбаевтың «Қара сөздеріндегі» құдай, дүние және адам 

болмысы мәселелері. 

19. Шәкәрім Құдайбердиевтің «Үш анық» трактаты. 

20. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

шығармашылығындағы философиялық ойлар. 

21. Әлихан Бөкейхановтың шығармашылығындағы әлеуметтік 

философия мәселелері. 

22. Мұхтар Әуезов философиясының адам өміріндегі рөлі туралы. 

23. Міржақып Дулатовтың тарих философиясы. 

24. Ахмет Байтұрсыновтың шығармашылығындағы тіл философиясы 

мәселелері. 

25. Мағжан Жұмабаев поэзиясындағы өмір және өлім мәселесі. 

26. Кеңестік кезеңдегі Қазақстан философиясының ерекшеліктері. 

27. Маркстік диалектиканың қазақ философтарының еңбектерінде 

дамуы. 

28. Қазақстандағы фарабитану. 

29. Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ философиясы.  

30. Қазақ халқының ұлттық санасын жаңғыртудағы рөлі.  
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http://ru.scribd.com/doc/117895756/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.scribd.com/doc/117895756/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
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KF 1204 – ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Нұрышева Г.Ж. – философия ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының 

меңгерушісі; 

Асқар Л.Ә. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының доценті; 

Құранбек Ә.А. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының  доценті. 

 

Пікір жазғандар: 

Сәбит Мұрат – философия ғылымдарының докторы, Алматы 

энергетика және байланыс университетінің профессоры; 

Алтаев Ж.А. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының профессоры. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазақ философиясы» пәні – 5В020100 Философия мамандығы 

бойынша бакалавриатта білім беру бағдарламасының міндетті компоненті. 

Типтік бағдарламаны құрастыру барысында қазақ халқының философиялық 

дүниетанымын зерттеуші отандық ғалымдардың еңбектері, қазақ 

философиясы тарихынан авторлық курстардың негіздері қолданылып, 

жүйеленді.  Бағдарлама қазақ халқының бай философиялық мұрасын ғылыми 

және тарихи-философиялық тұрғыдан зерделеуге бағытталған. 

Студенттер құзыреттілігінің негізгі формалары: 

«Қазақ философиясы» пәнін оқу нәтижесінде студент мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс: 

Білу: 
- қазақ философиясының бастаулары мен негізгі даму кезеңдерін; 

- қазақ философиясының көрнекті өкілдерін, олардың 

тұжырымдамалары мен идеяларын; 

- түрік дүниетанымының мәнмәтініндегі қазақ философиясының 

ерекшеліктерін;  

- ұлттық философиялық танымдық үдерістің негізгі принциптерін, 

категориялары мен ұғымдарын; 

Жасай білу:  

- қазақ философиясының қалыптасуы мен даму мәселелерін 

саралауды; 

- ұлттық дүниетанымның түрлері мен үлгілерін топтастыруды; 
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- қазақ философиясының ұғымдық аппараты мен терминологиясын 

талдауды.  

Дағдыларды игеру: 

- ұлттық ойлау феномендеріне философиялық сараптау;  

- қазақ халқының тарихына қатысты төлтума түпнұсқалармен және 

деректермен жұмыс істеу; 

- қазақ философиясының мәселелері туралы пікірталастарға қатысып, 

еркін ой жарыстыру; 

- өзінің ойларын жазбаша баяндау; 

- қазақ философиясы бойынша білімдерді қоғамның әртүрлі 

салаларында шығармашылық тұрғыда қолдану. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Философия тарихы. 

Постреквизиттер: Этика және эстетика, Онтология және 

гносеология,Әлеуметтік философия, Философиялық антропология. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Қазақ философиясының пәні, зерттеу әдістемесі және қалыптасу 

алғышарттары  

2 Арғықазақ тардың мифологиясы мен алғыфилософиясы 

3 Әл-Фарабидің ізгілік философиясы 

4 Махмұт Қашқари және Жүсіп Баласағұн дүниетанымының мәні мен 

ерекшеліктері  

5 Сопылықтың түркілік тармағындағы философиялық мәселелер 

6 Алтын Орда дәуіріндегі философиялық толғаныстар 

7 Қазақ хандығы дәуіріндегі ұлттық бірегейленудің философиялық 

негіздері 

8 Қазақ ойшылдарының шығармашылығындағы тарихи үдеріс 

философемасы  

9 Ақын-жыраулар мен би-шешендер философиясы 

10 Қазақтың халық философиясы 

11 Қазақ даласындағы еркіндік құбылысының этникалық дүниетаным 

іргетасына айналуы 

12 Қазақ Ағартушылығы философиясы. Шоқан Уәлихановтың 

философиялық ойлары 

13 Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық философиясы 

14 Абай дүниетанымы – қазақ философиясының квинтэссенциясы 

15 ХХ ғасыр басындағы қазақ философиясы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту үдерісінде «Қазақ философиясы» феномені зерттеледі. 

Оны меңгеру барысында студент ұлттық философияның негізгі 

концептерімен танысып, қазақ философиясының көрнекті өкілдерінің 

еңбектерін талдайды. 

Осы пәнді оқыту студенттердің қазақ халқының философиялық 

дүниетанымын игеруіне, олардың бойында ұлттық патриотизм, Қазақстан 

азаматының терең тұлғалық көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді.  

Пәннің  зерттеу объектісі – қазақ философиясының қалыптасуы және 

даму кезеңдері.  

Пәннің зерттеу әдістері – тарихилық пен логикалықтың өзара 

байланысы, жүйелі талдау, салыстыру, реконструкция, герменевтикалық 

және өмірбаяндық. 

«Қазақ философиясы» пәнінің мақсаты – студенттерге қазақ 

философиясы туралы жан-жақты білім беру. 

Пәнннің міндеттері: 

- студенттерді қазақ философиясының негізгі өкілдерімен және 

олардың еңбектерімен таныстыру; 

-  қазақ философиясының негізгі ерекшеліктерін және 

төлтумалылығын терең меңгерту;  

- қазақтың рухани мәдениетіндегі «қазақ философиясының» орнын 

анықтау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақ философиясының пәні, зерттеу әдістемесі және қалыптасу 

алғышарттары 

Қазақ философиясының пәні, оны зерттеудің әдістемелік мәселелері 

және негізгі концепциялары. Қазақ философиялық ойының әлемдік 

философиядағы орны.  Қазақ философиясының қалыптасуы мен дамуының 

дүниетанымдық негіздері, құрылымы, тарихи-мәдени бастаулары, 

ерекшеліктері, дәстүрлері мен бағыттары.  Қазақ философиясының даму 

кезеңдері.  

Арғықазақтардың мифологиясы және алғыфилософиясы 

Қазақ халқы ойлау мәдениетінің мифологиялық бастаулары. Дүниенің 

жаратылуы туралы ежелгі түсініктер. Ежелгі қазақ халқының 

дүниетанымдық бағдарлары мен бастапқы категориялары және олардың 

арақатынасы. Сақтардың, үйсіндердің, ғұндардың, қаңлылардың, наным-

сенімдері мен мифологиясы.  

Ежелгі түркі дүниетанымы және оның ерекшеліктері. Ежелгі түркі 

жазба ескерткіштері. Орхон мәтіндеріндегі дүниетанымдық бағдарлар. 
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Дәстүрлі түркі дүниетанымының негізгі категориялары. Түркілік дәстүрлі 

дүниетанымдағы этикалық, онтологиялық және антропологиялық мәселелер.  

Қорқыттың рухани мұрасындағы діни, мифологиялық, 

натурфилософиялық және дүниетанымдық ойтолғамдар. Адам болмысының 

мәні мен мағынасы. Өмір және өлім мәселелері. Өліммен күресу әрекетінің 

философиялық мәні. Мәңгілік өмір жолында күресу, әуен арқылы ажалды 

жеңу философиясы. Қорқыттың қазақ философиялық ойының дамуына 

тигізген әсері және адамзаттың ақыл-ой қазынасымен байланысы. 

Әл-Фарабидің ізгілік философиясы 

Әл-Фараби дүниетанымының рухани және теориялық бастаулары. Әл-

Фарабидің энциклопедизмі. Адам мен қоғам болмысы, жаратылыстану 

мәселелері. Әл-Фараби онтологиясының негізгі принциптері. Ақыл туралы 

ілім. Әл-Фарабидің логикалық-гносеологиялық зерттеулерінің мақсаты, 

сипаты мен мазмұны. Ізгілік қаласы және бақыт ілімі. Оның музыка туралы 

ілімінің эстетикалық қырлары. Әл-Фараби философиясының тағылымдары 

мен тарихи маңызы. 

Махмұт Қашқари және Жүсіп Баласағұн дүниетанымының мәні 

мен ерекшеліктері 

Түркі өркениетіндегі сөздік жасау дәстүрі. Махмұт Қашқаридың түрік 

сөздігінің құрылымы және ондағы мәдени-әлеуметтік тарихи тәжірибе 

үлгілері (мысалдар, мақал-мәтелдер, жырлар, аңыздар). Сөз этимологиясы 

және тарихи сана. Түрік сөздігінің қазақ философиясындағы орны.  

Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі философиялық-

дүниетанымдық мәселелер. Оның шығармашылығындағы рационалистік 

дәстүрлер, космологиялық, онтологиялық, гносеологиялық және әлеуметтік-

этикалық мәселелер. 

Сопылықтың түркілік тармағындағы философиялық мәселелер 
Сопылық философияның негізгі принциптері мен идеялары. Қожа 

Ахмет Йасауидің философиялық дәстүрі, оның қалыптасуындағы сопылық 

мәдениеттің орны және  сопылық танымның теориялық негізі. «Диуани 

хикмет». «Хәл» ілімінің болмысы және негізгі тұжырымдары. Йасауидің 

гносеологиясы. «Болмыстың бірлігі» ілімі. Йасауи философиясындағы адам, 

әлем және Алла.  Адамгершілік, рухани еркіндік және  адам бостандығы 

туралы ілімі. Йасауи ілімінің түркі және қазақ дүниетанымдағы орны. 

Ахмет Иүгінекидің «Ақиқат сыйы» еңбегінің  философиялық мазмұны. 

Шығармадағы этикалық-дидактикалық құндылықтар. Сүлеймен 

Бақырғанидың сопылық ойтанымы.  

Алтын Орда дәуіріндегі философиялық ойтолғаулар 
Алтын Орда мемлекетінің қалыптасуының тарихи-философиялық және 

саяси негіздері. Алтын Орда дәуіріндегі рухани-дүниетанымдық бағдарлар 

және олардың қазақ философиясындағы маңызы. 

«Кодекс Куманикустегі» философиялық түсініктер мен ұғымдар. Оның 

лингвофилософиялық қырлары. Сайф Сарайидың этикалық және 

философиялық ой-толғамдары. Насреддин Рабғузи қиссаларындағы даналық 
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тағылымдар. Хорезмидің «Махаббатнамасындағы» эстетикалық бейнелер. 

Құтып шығармашылығының танымдық мәні. Хұсам Кәтиб 

шығармаларындағы дүниетанымдық пайымдаулар. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі ұлттық бірегейленудің философиялық 

негіздері 

Дала заңдарының Қазақ хандығының қалыптасуына тигізген әсері. 

Қазақ хандығы қайраткерлерінің саяси-құқықтық көзқарастарындағы 

әлеуметтік-философиялық сарындар. Қазақтың әлеуметтік болмысы және 

ұлттық мәдениеті. Қазақ философиясына тән өзіндік этнофилософиялық 

белгілердің дамуы. Қазақ хандығы дәуіріндегі әлеуметтік-мәдени ахуал және 

ұлттық философиялық пайымдау типі. Асан Қайғы пайымдауларының 

халықты ұлттық топтастырудағы құндылықтық мәні. Хандық дәуіріндегі 

қазақ қоғамындағы философиялық дәстүрдің маңызы. 

Қазақ ойшылдарының шығармашылығындағы тарихи үдеріс 

философемасы  
Өтеміс Қажының «Шыңғыснаме» шығармасының дүниетанымдық 

негіздері. Мұхамет Хайдар Дулати – қазақтың тарих философиясының 

негізін қалаушы, Мұхамет Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» еңбегі. 

Қадырғали Жалайыридің философиялық дүниетанымы. Әбілғазының «Түрік 

шежіресі» шығармасы және қазақ тарихының философиясы. «Жеті 

Жарғының» философиялық мазмұны.  Құрбанғали Халид Аягөзидің 

«Тауарих хамса» атты кітабындағы тарихи-философиялық мәселелер. 

Ақын-жыраулар мен би-шешендер шығармашылығындағы 

философия 

Философия және поэзияның арақатынасы. Ұлттық философиялық 

ойдың және дүниетанымның қалыптасуындағы ақындық, жыраулық дәстүр. 

Жыраудың саяси-қоғамдық, әлеуметтік қызметі. Ақын-жыраулар 

шығармашылығындағы философиялық-дүниетанымдық пайымдаулар. 

Жыраулық философиядағы тарихи-әлеуметтік болмыс мәселесі. Қазақ 

дүниетанымындағы Сыпыра, Қотан, Кетбұға жыраулар бейнесі. Шалкиіз 

жыраудың философиялық әлемі. Қазтуған Сүйiнiшұлының философиялық 

толғаулары. Доспамбет жыраудың ерлік философиясы. Жиембет, Марғасқа, 

Ақтамберді, Бұқар жыраулардың шығармашылығындағы әлеуметтік  

идеялар. Шал ақын шығармашылығының этикалық мазмұны. Шернияз, 

Сүйінбай, Шөже, Жанақ, Кемпірбай ақындар шығармашылығындағы адам 

және өмір туралы философиялық ойтолғаулар.  

Қазақ би-шешендерінің философиясы. Дала шешендігі − өзіндік 

өркениеттік бітім және философиялық феномен. Шешендік өнердің 

әлеуметтік табиғаты, мәні және қызметі. Төле би, Әйтеке би және Қазыбек 

бидің философиялық дүниетанымдары.  Қазақ ділмарлығындағы әлеуметтік 

бірлік философиясы. Қазақ би-шешендерінің гуманистік философиясының 

құндылықтық ерекшеліктері. 

Қазақтардың шешендік сөз өнеріндегі саяси философия. Би-

шешендердің саяси концепциялар және олардың сабақтастығы. Геосаяси  
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ойлар, дипломатиялық көзқарастар және билік философиясы. Қазақтың 

шешендік өнеріндегі ұлттық патриотизм мәселесі.  

Қазақтың халық философиясы 

Халықтық дүниетанымның құндылығы, өмірлік мәні, тарихи маңызы. 

Халықтық шығармашылықтың дүниетанымдық мазмұны және дәстүрі. 

Халықтық  философия – дәстүр мен сана сабақтастығы. «Ауызша – жазбаша 

тарих – шежіре» – қазақтың ұлттық дүниетанымы мен философиясының түп-

тамыры. 

Көшпелілік  және отырықшылық: бірегейлігі және айырмашылықтары. 

Көшпелі өмір салтының философиялық дүниетанымдық мәселелері. Көшпелі 

өмір салты – қазақ халқының философиялық дүниетанымының қалыптасу 

алғышарты. «Араласу», «кісілік», «намыс», «парыз», «қанағат», «өмір», 

«өлім» философиялық категориялары.  

Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінің философиясы. Қазақ ырым-

тыйымдарының рухани мән-мағынасы.  

Қазақ ертегілерінің дүниетанымдық маңызы. Мақал-мәтелдердегі 

философиялық ой және оның тәрбиелік мәні. Нақыл сөздер философиясы. 

Қара өлең – қазақ халқының әдеби-философиялық мұрасы. Айтыста қазақ 

халқының дүниетанымының, оның рухани-эстетикалық, әлеуметтік-

философиялық көзқарастарының бейнеленуі.  

Қазақ батырлығының дүниетанымдық негіздері. Қазақтың батырлар 

жырларындағы философиялық ой-толғамдар: эпикалық сана, кемел ер 

болмысы.  

Қазақтың қол өнері және оның философиялық-мәдени негіздері. 

Дәстүрлi дүниетаным және хaлық мeдицинaсының философиялық нeгiздeрi. 

Өтейбойдақ Тлеуқабылұлының шипагерлік философиясы.  

Қазақ даласындағы еркіндік феноменінің этникалық дүниетаным 

іргетасына айналуы  
Көшпелі қазақ қоғамының тарихи санасы және оның дүниетанымдық 

мәселелері. Номадтардың дүниеге көзқарасы. Қазақ дүниетанымындағы 

еркіндік идеясы. Махамбет Өтемісұлының философиялық, этикалық және 

саяси идеялары. Оның шығармашылығындағы жалғыздық мәселесі. 

«Зар-заман» ақындары туындыларының философиялық мазмұны. 

Дулат Бабатайұлының туындыларындағы философиялық-өнегелік және діни 

мәселелер. Шортанбай Қанайұлы  шығармашылығының философиялық 

мазмұны. Мұрат Мөңкеұлының жырларындағы ұлттық идея. «Зар-заман» 

ақындары дүниетанымындағы философиялық, саяси-құқықтық идеялар. 

Қазақ Ағартушылығы философиясы. Шоқан Уәлихановтың 

философиялық ойлары.  
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Қазақ Ағартушылығының қалыптасуы, негізгі ерекшеліктері және  

тарихи негізделуі. Шоқан Уәлихановтың философиялық дүниетанымының 

бастаулары. Адам, қоғам, білім, ғылым және прогресс идеялары. Шоқан 

Уәлихановтың этнографиялық ізденістеріндегі философия. 

Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық философиясы. 
Ы.Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары. Өсиет өлеңдеріндегі 

философиялық ой. Адамгершілік туралы әңгімелеріндегі өнегелік мұраттар 

және діни-философиялық көзқарастар. Ойшылдың халық ағарту ісі және 

этнографиялық мәселелер бойынша зерттеулерінің философиялық негіздері. 

Ыбырай Алтынсарин ілімінің антропоцентристік және гуманистік сипаты.  

Абай дүниетанымы – қазақ философиясының квинтэссенциясы. 

Абай Құнанбайұлының философиялық ойтолғамының ерекшеліктері. 

Абайдың өнегелік-этикалық концепциясы. Ойшыл дүниетанымындағы 

«Адам бол!» идеясы. Поэтика арнасындағы философиялық иірімдер және 

даналық үлгілері. «Қара сөз» – қазақ адамы болмысын философиялық 

зерделеу тәжірибесі. Қазақтың бас ақыны адам мен Құдайдың, сенім мен 

білімнің арақатынасы, адам өмірінің мәні туралы. Ойшылдың эстетикалық 

көзқарастары. Абай және қазақ халқының рухани дамуы. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ философиясы 

Шәкәрім Құдайбердіұлы – Абайдың ойшылдық дәстүрін 

жалғастырушы. Шәкәрім Құдайбердіұлының ар-ұждан философиясы, 

әлеуметтік, ағартушылық және жаратылыстанушылық көзқарастары.  

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының діни философиясы, ғылыми-

жаратылыстанушылық және саяси-әлеуметтік ойлары. Ғұмар Қараштың өмір 

философиясы және дін мен ағартушылықтың арақатынасы хақындағы 

пайымдаулары. 

XIX ғ. аяғы мен XX ғ. бірінші жартысындағы ұлттық ояну 

философиясы.  

 Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 

Мұстафа Шоқай, Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтанмахмұт 

Торайғыров, Жақып Ақпаев, Мұхтар Әуезов және тағы басқа ойшылдардың 

еңбектеріндегі философиялық мәселелер. Ғылым, мәдениет, білім беру және 

болашақ қоғамның теориялық мәселелерін талдау.  

Қазақ зиялылары философиясының қазақ халқының ұлттық 

оянуындағы ролі. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

1. Қазақ философиясының қалыптасу алғышарттары және рухани 

бастаулары. 

2. Ежелгі қазақтардың дүниетанымы. 

3. Қазақ халқының философиялық дүниетанымының негізгі  

ұғымдары. 
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4. Орта ғасырлардағы қазақ философиясы. 

5. Әл-Фарабидің философиялық жүйесі. 

6. Қожа Ахмет Йасауидің сопылық философиясы. 

7. Алтын Орда кезеңіндегі ойшылдардың философиялық  

шығармашылығы. 

8. Қазақ хандығы дәуіріндегі философиялық ойлар. 

9. Ақын-жыраулар философиясы. 

10. Қазақ би-шешендерінің философиялық көзқарастары. 

11. Қазақ Ағартушылығы философиясы. 

12. Шоқан Уәлихановтың әлеуметтік философиясы. 

13. Абайдың философиялық  мұрасы. 

14. Шәкәрім Құдайбердіұлының ар-ұждан ілімі. 

15. ХХ ғасырдың басындағы қазақ философиясы. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақ философиясын кезеңдерге бөлудің мәселелеріне шолу 

жасаңыз. 

2. Арғықазақтардың дәстүрлі сенім-нанымдарының философиялық 

астарларын анықтаңыз. 

3. «Қорқыт Ата кітабына» түсіндірмелік талдау жасаңыз. 

4. Орхон мәтіндеріндегі дүниетанымдық ұғымдарды талдаңыз. 

5. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» 

трактатындағы әлеуметтік-этикалық ұстанымдарды саралаңыз.   

6. Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінің 

лингвофилософиялық аспектілерін ашып көрсетіңіз. 

7. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы билік 

философиясы. 

8. Қожа Ахмет Йасауидің «Диуани хикмет» еңбегіндегі діни 

түсініктерін сараптаңыз.  

9. Ахмет Иүгінеки «Ақиқат сыйындағы» этикалық категорияларды 

анықтаңыз. 

10. Кодекс Куманикустың» лингвофилософиялық қырларын 

зерделеңіз. 

11. Сайф Сарайидың этикалық және философиялық ой-толғамдарын 

ашып беріңіз. 

12. Насреддин Рабғузи қиссаларындағы даналық тағылымдарына 

талдау беріңіз.  

13.  Хорезмидің «Махаббатнамасындағы» эстетикалық бейнелерді 

анықтаңыз.  

14. Мұхамет Хайдар Дулати шығармашылығының тарихи-

философиялық мағынасын ашып көрсетіңіз.  



57 
 

15. Қадырғали Жалайырдың көркемдік, діни-философиялық, саяси 

көзқарастарын саралаңыз. 

16. «Жеті Жарғының» философиялық мәнмәтінін байыптаңыз.   

17. Асан Қайғы шығармашылығының философиялық мәні туралы ой 

түйіңіз. 

18. Төле би, Қазыбек би және Әйтеке бидің философиялық 

дүниетанымдарына талдау жасаңыз.  

19.  Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының моральдық-этикалық 

концепциясын ашып көрсетіңіз.  

20.  Ыбырай Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясындағы» 

ағартушылық философиясына талдау жасаңыз. 

21.  Абай поэзиясындағы негізгі философиялық ой-түйіндерді 

саралаңыз. 

22.  Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» еңбегіндегі 

философиялық мәселелерге талдау жасаңыз. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

 

1. Шалкиіз жырау шығармашылығындағы философиялық сарындар.  

2. Қазтуған Сүйiнiшұлының философиялық толғамдары.  

3. Доспамбет жыраудың ерлік философиясы. 

4. Бұқар жыраулардың толғауларының негізгі идеялары.  

5. Шал ақын өлеңдерінің философиялық мазмұны.  

6. Сүйінбай жырларының философиялық астарлары.  

7. Төле бидің даналық философиясы.   

8. Қазыбек бидің шешендік өнер философиясы. 

9. Әйтеке бидің философиялық дүниетанымы.   

10. Махамбет жырларындағы философия.  

11. Дулат Бабатайұлының шығармашылығындағы философиялық-

өнегелік мәселелер.  

12. Шортанбай Қанайұлының  «Атамыз-Адам пайғамбар» 

толғауындағы діни-философиялық түсініктер.  

13. Мұрат Мөңкеұлының жырларындағы ұлттық идея. 

14. Шоқан Уәлихановтың «Тәңірі», «Қазақтардағы шамандықтың 

қалдығы» еңбектеріндегі дін философиясы. 

15. Ыбырай Алтынсариннің «Мұсылманшылықтың тұтқасы» 

еңбегіндегі діни-философиялық көзқарастары.  

16. Абай Құнанбайұлының «Қара сөздерінің» философиясы.  

17. Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» еңбегінің 

философиялық мазмұны.  
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18. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өлеңдеріндегі діни дүниетаным. 

19. Ғұмар Қараштың қоғамдық-саяси және мәдени-ағартушылық 

қызметі.  

20. «Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегіндегі тіл 

философиясы. 

21. Жүсіпбек Аймауытовтың «Жан жүйесі мен өнер таңдау» 

еңбегіндегі философиялық мәселелер. 

22. Мағжан Жұмабайұлының «Педагогика» еңбектеріндегі 

философиялық ой-түйіндер. 

23. Мұхтар Әуезовтің «Философия жайынан» еңбегінде философия 

ғылымының талдануы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ 

 

Негізгі: 
1. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. − Алматы, 

Жазушы, 2013. 

2.  Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) 

Қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. – Алматы, ҚР 

БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты, 2014. 

3. Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) 

XV–XIX ғасырлардағы қазақ философиясының тарихи сипаттамасы. – 

Алматы, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты 2014. 

4. Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы. – Алматы, Ғылым, 

2005. 

5. Сегизбаев О.А. История казахской философии. Алматы, Ғылым, 

2001.  

Қосымша: 

1. Алтынсарин Ы.Таңдамалы шығармалары.  – Алматы: Ғылым, 1994. 

2. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических  идей в казахской 

философии. – Алматы, ИФПР КН МОН РК, 2011. 

3. Ғарифолла Есім. Қазақ философиясының тарихы. − Алматы, Қазақ 

университеті, 2005. 

4. Ғарифолла Есім. Хакім Абай. − Алматы, 1994. 

5. Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. М., 1983. 

6.  Иоллық Тегін. Күлтегін. − Алматы, 1996.  

7. Касабек А., Касабек С. Искание истины (о природе национальной 

философии). – Алматы: Гылым, 1998.  

8. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Йасауи дүниетанымы. − Алматы, 2011. 

9.  Кішібеков Д.К. Кочевое общество. − Алматы, 1984. 

10. Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени негіздер. 

Ұжымдық монография. – Алматы, 2013. 

11. Қазақ халқының философиялық мұрасы сериясы: Жиырма томдық. – 

Астана, 2005-2007. 
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12. Қазақ философиясы: өткені, бүгіні және болашағы / Казахская 

философия: прошлое, настоящее и будущее; Ред. Г.Ж. Нұрышева, А.Х. 

Рамазанова. – Алматы, 2016. 

13. Қожа Ахмет Яссауи. Диуани Хикмет. − Алматы, 2000. 

14. Қасабек А., Алтай Ж. Қазақ философиясы. – Алматы: Эверо, 2016. – 

212 б. 

15. Махмұд Қашқари. Түрік сөздігі. Үш томдық. − Алматы, 1997. 

16. Молдабеков Ж.Ж. Қазақтану. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. 

17.  Нұрланова Қ.Ш. Человек и мир: Казахская национальная идея. 

Алматы, Қаржы-қаражат, 1994. 

18. Нұрышева Г.Ж. Адам өмірінің философиялық мәні. Алматы, Інжу-

маржан, 2011. 

19. Раев Д.С. Қазақтың шешендік өнері: философиялық пайымдау. 

Алматы, 2001. 

20.  Сүлейменов О. АЗиЯ. − Алматы,  1975. 

21. Уәлиханов Ш.Ш. Көптомдық шығармалар жинағы / Ш. Уәлиханов.  

Алматы: Толағай групп, 2010. 

22. Ұлттық тәуелсіздік және қазақ философиясы. Оқу құралы. – 

Алматы, 2011. 

23.  Шәкәрім. Үш анық. − Алматы, 1991. 
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ATP 1205 – АРГУМЕНТАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАСЫ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Борецкий О.М. – философия ғылымдарының кандидаты әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

Асқар Л.Ә. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Бөлекбаев С.Б. – философия ғылымдарының докторы, Абылай хан 

атындағы Қазақ Мемлекеттік Халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетінің  профессоры 

Аташ Б.М. –философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Аргументацияның теориясы және практикасы» пәні логика және 

риторика негіздерінің жиынтығынын тұрады.  Бұл пән логикалық және сыни 

ойлаудың негізгі теориялық қағидаларын жүйеленген түрде зерделеуге, 

аргументтелген дискурс машықтарын және сындарлы пікірталас қабілеттерін 

қалыптастыруға бағытталған.     

Бұл курс жас философтардың аргументацияның табиғатын, 

дәлелдеулердің типтерін, қандай аргумент таңдаулы болып табылатындығын 

жан-жақты танып-білуіне көмек береді.   

Қазіргі таңда дәл және нанымды сөйлей білетін, аргументтелген 

дискурс жасай алатын, дәлелді және сындарлы пікірталас жүргізуге 

қабілеттіүштілді тұлғаны қалыптастыру маңызды басымдық.    

Типтік оқыту бағдарламасының мазмұны соңғы онжылдықта логика 

және риторика бойынша жарық көрген оқу және практикалық әдебиеттердің 

ауқымды жиынтығының мазмұнына сәйкес. Бағдарламаның құрылымы 

курстың практикалық бағытталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді де, 

сол арқылы болашақ мамандардың қабілеттері мен машықтарын 

қалыптастыруға  мейлінше жақындастыра түседі.  

Студенттер құзыреттілігінің негізгі формалары: 
Курсты зерделеу нәтижесінде студенттер: 

- классикалық және классикалық емес логиканың негізгі қағидаларын; 

логиканың негізгі заңдарын; коммуникация теориясы контексіндегі 

риториканың негізгі категорияларын; аргументтеудің психологиялық 

негіздерін, аргументтеудің философиялық түрлерін, пікірталастар мен 

пікірсайыстар жүргізудің логикалық-риторикалық тәсілдерін  білуі; 
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- аргументтелген тұжырымдар жасай білуі; түрлі логикалық 

құрылымдарды орындау, логикалық қателіктер мен айла-амалдарды ажырата 

білуі, аргументтелген дискурсты практикалық тұрғыда іске асыруы, ғылыми 

және философиялық аргументтеудің негізгі тәсілдерін, пікірталастың 

стратегиясы мен тактикасын меңгеруі;  

- қарсы аргументтеудің, әртүрлі айла-амалдарды логикалық-

риторикалық талдау машықтарын, сендіре білу, пікірсайыс пен пікірталасты 

ойдағыдай нәтижелі жүргізе білу қабілетін  меңгеруі тиіс. 

Пререквизиттер: Мамандыққа  кіріспе, Философия тарихы. 

Постреквизиттер: Онтология және гносеология, Әлеуметтік 

философия. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Кіріспе 

1. Логика және риторика тарихы – аргументтеудің теориясы ретінде 

2. Аргументтеудің логикалық негіздері 

3. Дәлелдеу және бекерлеу 

4. Аргументтеудегі логикалық ой қорытындылардың түрлері 

5. Аргументтеудегі қателіктер мен айла-амалдар 

6. Философиялық аргументтеу түрлері 

7. Пікірталас – аргументтеудің негізгі формасы ретінде 

8. Сөйлеу дағдысының алгоритмдері 

9. Ықпалды коммуникация және оның ережелері 

10. Философиялық ізденіс  және аргументтеу 

11. Аргументтелген мәтінді ойлап табу  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Гуманитарлық бағыттағы мамандар үшін аргументтеу теориясын 

зерделеудің және бұл білімдердің практикада қолданылуының зор мәні бар.   

Философиялық білім міндетті түрде сенімді және негізді пайымдай білу 

қабілетін, сындарлы және сыни ойлай алуды, осы ойды тілмен жеткізе білуді 

қамтиды.  

«Аргументацияның теориясы және практикасы» пәнін оқытудағы 

мақсат – аргументтеудің логикалық, философиялық, психологиялық және 

басқа қырларын зерделеу, логикалық негіздерді, аргументтеу амалдары мен 

әдістерін, сөйлеу дағдысының алгоритмдері мен ережелерін, нәтижелі сұқбат 

пен пікірталастың стратегиясы мен тактикасын түсіну арқылы дұрыс, 

шығармашылықпен және сыни ойлау қабілеттері ретіндегі ойлау мәдениетін 

қалыптастыру  болып табылады.  

Пәннің міндеттері: 
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 студенттерге риторикалық ықпал ету мен логикалық сендіре білудің 

негізгі тәсілдері туралы түсіндіру, ақиқатқа талпыныста және сол мақсатқа 

қол жеткізуде аргументтеудің ролі мен мәнін көрсету;  

 студенттерді логикалық ойлау ережелерімен және заңдарымен, сөйлеу 

дағдысының алгоритмдерімен, аргументтеу түрлерімен және сұқбат жүргізу 

тәсілдерімен таныстыру.  

 философиялық ойлаудың және үш тілдік тұлғаның аса маңызды әрі 

ажырамас құрамдасы ретінде аргументтелген дискурстың практикалық 

машықтарын қалыптастыру.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Логика және риторика тарихы – аргументтеу теориясы ретінде 

Ежелгі дүниедегі аргументтеу өнерінің генезисі: Үндістан, Қытай, 

Ежелгі  Грекия.  Антикалық логика – аргументтеудің бірінші теориялық 

негізі ретінде. Софистика, эристика, диалектика. Сократ, Платон және 

Аристотельдің аргументтеу тәсілдері. Аристотельдің «Риторикасы». Ежелгі 

Римдегі шешендік өнер: Цицерон  және Квинтилиан.   

Орта ғасырлардағы риторикалық мәдениет. Схоластика. Орта 

ғасырдағы университет пікірсайысының риторикасы мен практикасы. Орта 

ғасырлық араб-мұсылмандық және әль-Фараби логикасы. Қайта Өрлеу 

дәуіріндегі сендіре білу және сөз саптау өнері. Жаңа дәуір: Ф.Бэкон,  

Б.Паскаль аргументтеу және шешендік туралы.  Картезиандық логика.  

«Өмір философиясының» риторикасы мен аргументтелуі: А. 

Шопенгауэр және Ф. Ницше. 

ХХ ғасырдағы Риторикалық Ренессанс. Х. Перельманның «Жаңа 

риторикасы». Ст. Тулминнің аргументтеу үлгісі. Нанымды дискурстың 

прагматикалық аргументтелуі және заманауи тәсілдері. 

Аргументтеудің логикалық негіздері 

Логика заңдары – дұрыс ойлау негіздері ретінде. Логика және 

риторика.  Логостың басты ережесі. 

Тепе теңдік  заңы. Қарама-қайшылықсыздық заңы. Үшіншісі жоқ заң. 

Жеткілікті негіз заңы. Формальды және диалектикалық логика – 

аргументтелген дискурстың басты тірегі. 

Аргументтеу құрылымы: тезис, аргументтер, демонстрация. Тезиске, 

аргументтерге, демонстрацияға қойылатын логикалық талаптар (ережелер). 

Ойдағыдай аргументтеудің алғышарттары. 

Дәлелдеу және бекерлеу 

Дәлелді ойлау ұғымы және белгілері. Дәлелдеудің түрлері. Тура және 

жанама дәлелдеу. «Қарсыдан» дәлелдеу. Ажыратушы дәлелдеу. Негіздеу 

практикасы. Дәлелдемелердегі жиі кездесетін қателіктер.  

Бекерлеу ұғымы. Қарсы аргументтер. Тезисті тура және жанама 

бекерлеу. Скептикалық сөйлеудің негізгі тәсілдері. Ирония және пародия. 
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«Тантуға (абсурдқа) жеткізу». Аргументтеудегі паралогизмдер, софизмдер 

және логикалық парадокстар. 

Аргументтеудегі логикалық ой тұжырымдардың түрлері 
Ой тұжырымы – ойлау формасы ретінде. Дедукциялық ой тұжырымы. 

Тікелей ой тұжырымы. Жай кесімді силлогизм.  Қысқартылған және күрделі 

силлогизмдер.  

Шартты және шартты-кесімді ой тұжырымы. Қысқартылған силлогизм 

(эктимема). Силлогизм фигуралары. Силлогизм модустары. 

Индукциялық ой тұжырымы. Индукция және индукциялық әдіс ұғымы. 

Толық және толымсыз индукция. Статикалық жалпылаулар. Себеп-

салдарлық байланыстарды анықтау негізіндегі индукция. Индукциялық әдісті 

қолданған кезде туындайтын проблемалар мен негізгі қателіктер.  

Аналогия бойынша ой тұжырымы. Аналогия ұғымы. Аналогия түрлері 

және оның қызметі. Аналогия бойынша  тұжырым жасау шарттары. 

Ғылымдағы аналогияның рөлі. 

Аргументтеудегі қателіктер мен айла-амалдар 
Әдепті және бейәдепті дәлелдеулер. Манипуляция өнері. 

Шопенгауэрдің «Эристикалық диалектикасы».  

Логикалық қателіктер мен айла-амалдар: тезистің белгісіздігі және 

тезисті алмастыру. «adhoc» және «adhominem» аргументтері. Логикалық қате, 

тұйыққа тірелу, негізді «өте жоғары бағалауды» сезе білу. Психологиялық 

айла-амалдар: «ярлык», «карлсон», «шағыстырушы».Айла-амалдарды 

бейтараптандыру.  

Философиялық аргументтеу түрлері 
Философиялық ұтымдылық және рационалдылық төлтумалығы – 

дүниені түсіну ретінде. Философиялық сенім, білім және түсіну. 

Философиялық өтінім. Антикалық аргументтеудің ерекшеліктері. 

Ортағасырлық схоластикадағы беделге жүгіну. Философиялық 

аргументтеудің логикалық негіздері.  Дұрыс мағына мен айқындыққа қол 

жеткізу – философиялық негіздеу тәсілі. Философиядағы эмоционалдық-

психологиялық аргументтеу. Философия тарихындағы миф пен тәмсілдерге, 

нақылдарға сүйену арқылы аргументтеу. Аналогия – философиялық негіздеу 

тәсілі. 

Пікірталас – аргументтеудің негізгі формасы ретінде 
Диалог және монолог — жасанды және табиғи сөз саптау. 

Пікірталастың түрлері мен типтері. Пікірталас тақырыбы.  Диалектика және 

эристика. Дау шешу – риторикалық жанр ретінде. И. С. Поварниннің дау 

шешу тұжырымдамасы. 

Әдепті дұрыс және тақырыптық пікірталас қағидалары. Пікірталас 

стратегиясы мен тактикасы. Жеңудің эристикалық айла-амалдары мен 

тәсілдері. 

 

Сөйлеу дағдысының алгоритмдері 
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Риториканың негізгі заңы. Сөйлеу типінің қатынас жағдайына 

сәйкестігі.  Ықшамдылық ережесі. Сөзді қабылдау формуласы. Макиавелли 

ережесі. Деккер ережесі. Сөйлеу табиғилығына қол жеткізу. 

Коммуникацияның сындарлы қағидасы. Черчиль формуласы. Сөз басының 

нұсқалары.   

Ықпалды коммуникация және оның ережелері 
Аргументтеу – коммуникациялық процесс.Фасцинация. Ықпалды 

коммуникацияның негізгі ережелері. Сендіру әдістері: Сократ әдісі, «иә..., 

бірақ» әдісі, қарқынды бәсеңдету әдісі, екіжақты аргументтеу әдісі, «қиялға 

шабуыл жасау» әдісі, Гомер әдісі.  

Философиялық өтінім және аргументтеу 
Философиялық сұрақ ұғымы. Сұрақ және мәселе. Диалогтың сұрақ-

жауапты табиғаты. Сұрақ ұғымы және  оның логикалық құрылымы. И.Кант 

метафизикалық және педагогикалық сұрақтар туралы. Х.-Г. Гадамер 

сұрақтың табиғаты туралы. Сұрақ қою өнері. Сұрақтардың түрлері. Дұрыс 

және бұрыс сұрақтар. Сұрақтар мен жауаптардың релеванттылығы. 

Аргументтеудегі сұрақтардың техникасы. 

Р.Дж. Коллигвудтың «Сұрақтар мен жауаптар логикасы». Я.Хинтикки 

мен Д.Бачманның диалог тұжырымдамасы. 

Аргументтелген мәтінді ойлап табу  

Философиялық мәтінді құру ерекшеліктері. Эссе және философиялық 

публицистика. Философиялық мәтіннің академиялылығы және афоризмділігі. 

Мәтінді ойлап табу, композициясы және айту туралы түсінік. 

Эвристика және риторика. Негіздеу, дәлелдеу және сендіру технологиясы. 

Берілген тақырыпқа ойлап табу. Ұстанымды құрастыру және аргументтерді 

әзірлеу. Аргументтерді талдау (деректер, ғылыми ақиқаттар, сенімге 

куәләндыру, логика заңдары). Берілген тезис бойынша аргументтеу және 

қарсы аргументтеу.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

1. Аргументтеу және оның ақиқат пен табысқа қол жеткізудегі рөлі.   

2. Философиялық аргументтеудің негізгі түрлері. 

3. Заманауи бұқаралық мәдениеттегі аргументтеу. 

4. Ықпалды сөз алгоритмдері. 

5. Пікірталастың негізгі түрлері мен типтері. 

6. Эристика – дауды жеңу өнері. 

7. Бейәдепті(бұрыс) аргументтеу және оны сынау тәсілдері. 

8. Этос, логос және пафос – сенімді сөйлеу негізі. 

9. Дауда жеңіске жету стратегиясы мен тактикасы. 

10.  Сендірудің логикалық және бейлогикалық тәсілдері. 

11.  Сендіру және дәлелдеу. 

12.  Ғылыми және ғылыми емес дискурсты аргументтеу. 
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13.  Діни аргументтеудің негізгі тәсілдері. 

14.  Өнерде аргументтеу туралы айту мүмкін бе?   

15.  Ақиқат үшін шешендік қажет пе? 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Шығыс пен Батыс дәстүріндегі аргументтеу. 

2. Антикалық аргументтеу: негізгі постулаттар. 

3. Әл-Фарабидың логикалық трактаттары. Ортағасырлық 

аргументтеудің сипаты және ерекшеліктері.  

4.Р. Дж. Коллигвудтың «Сұрақтар мен жауаптар логикасы». 

5.Ст.Тулминнің аргументтеу үлгісі. 

6. Х.Перельманның «Жаңа риторикасы». 

7. Сыни ойлау және оның қағидалары. 

8. Берілген тақырыпқа «иә» және «қарсы» аргументтері. 

9. Тиімді сөз сөйлеуді құрудағы Черчильдің формуласы. 

10. Әсер етудің бейвербалды құралдары. 

11. «ad hoc» және «ad hominem» аргументтері. 

12. «Қара риториканың» негізгі тәсілдері. 

13. Софистикалық аргументтеудің басты қағидалары. 

14. Саяси риторикадағы аргументтеу. 

15. Діни және ғылыми дискурс пікірталасы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Аристотель аргументтердің үш класы туралы (logos, ethos, pathos) 

және олардың  аргументтеудегі рөлі. 

2. Дәлелдеу қажеттігінен жалтару. 

3. Консенсус – кез келген пікірсайыстың түпкі шарты және негізі. 

4. Берілген тезисті дәлелдеу және теріске шығару. 

5. Болуы ықтимал салдарлар тұрғысында аргументтеу. 

6. Айтылымдар ыңғайлылығының қажетті және жеткілікті шарттары. 

7. Кері байланыс – аргументтеу нәтижелілігінің критерийі.  

8. Жарнаманың риторикалық қағидалары. 

9. Аргументтеудегі логикалық минимум және прагматикалық оптимум. 

10. Пікірсайыс этикасы. 

11. Аргументтеу тәжірибесіндегі цитата келтіру және плагиат. 

12. Мәтін және мәнмәтін. Сөздердің мәнмәтіндік табиғаты. 

13. Бедел арқылы аргументтеу. 

14. Логостың негізгі ережесі және оның қолданылуы. 

15. Тезисті негіздеуде философиялық аргументтеудің қолданылуы.  
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EE 2206 – ЭТИКА ЖӘНЕ ЭСТЕТИКА 

 

Көлемі  2 кредит 

 

Авторлар: 

Нұрышева Г.Ж. – философия ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі; 

Әбдірасылова Г.З. – философия ғылымдарының кандидаты,ҚазҰУ 

философия кафедрасының доценті; 

Әмірқұлова Ж.А. – философия ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ 

философия кафедрасының доценті. 

 

Пікір жазғандар: 

Еділбаева С.Ж. – философия ғылымдарының докторы,Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры; 

Сағиқызы А.С. – философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 

БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты философия 

бөлімінің меңгерушісі. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Этика және эстетика» – «5В020100-Философия» мамандығы бойынша 

бакалавр дайындауға арналған білім беру бағдарламасының  міндетті оқу 

пәні. 

Курс студенттердің бойында этика мен эстетика, этикалық және 

эстетикалық ойлардың тарихи кезеңдері туралы білім қалыптастыруға; 

этикалық және эстетикалық нормаларды түсінудің теориялық негізін 

құрайтын басты да шешуші ұғымдар мен категорияларды игеруге; 

ғылымилығымен және тарихилығымен ерекшеленетін іргелі зерттеулердің 

әдістемесін дамытуға бағытталған.  

Курсты оқытудың қажеттілігі Қазақстандағы  қоғамдық өмірдің барлық 

салаларында болып жатқан сапалы әлеуметтік өзгерістерден  туындайды, 

себебі  демократиялық қоғам құруды этикалық және эстетикалық білімге ие, 

үйлесімді қалыптасқан тұлға ғана табысты жүзеге асыра алады.  

Құзіреттіліктер (білім алу нәтижелері):  

«Этика және эстетика» курсын оқу нәтижесінде студент мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс: 

Білу: 

- этика және эстетиканың пәні мен міндеттерін; 

- осы пәнді оқып-үйренудің өзектілігін және қажеттілігін; 

- этика мен эстетиканың қалыптасуының теориялық және әлеуметтік 

алғышарттарын; 
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- этика мен эстетиканың негізгі ұғымдарын, анықтамаларын, 

категорияларын тарихи ретроспективада; 

- этиканың және эстетиканың іргелі мәселелерін; 

- этикалық және эстетикалық теориялар мен бағыттардың негізгі 

түрлерін; 

- моральдық принциптерді; 

- этикалық және эстетикалық идеялардың әлемге әйгілі өкілдерінің 

мәтіндерін; 

- өнер теориясының негіздерін; 

- өнердегі негізгі бағыттар мен ағымдарды; 

- көрнекті өнер теоретиктерін. 

Жасай білу  

- этика мен эстетиканың мәнін, болмысын, функцияларын 

анықтауды; 

- этикалық және эстетикалық білімдердің ерекшеліктерін айқындауды; 

- өнердің түрлерін, стильдерін, жанрларын ажырата алуды; 

- этикалық және эстетикалық мәселелер бойынша эссе, ғылыми 

мақалалар, курстық жұмыстар жазуды. 

Дағдыларды меңгеру 

- сауатты кәсіби талқылау жүргізе алу, өз ойларын логикалық түрде 

баяндау; 

- өмірінің өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын дәлелді қорғау; 

- этикалық және эстетикалық мәселелерді талдауға арналған қажетті 

материалды іздеп, іріктей  алу. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Философия тарихы. 

Постреквизиттер: Онтология және гносеология, Философиялық 

антропология, Әлеуметтік философия. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Этика және эстетика курсының пәні және функциялары 

2 Этика – мораль туралы ілім 

3 Этикалық ойдың негізгі тарихи даму кезеңдері 

4 Қазақ ойшылдарының философиялық-этикалық ілімдері 

5 Жоғары мектеп оқытушысының және ғалымның кәсіби этикасы 

6 Этикет – адами қатынастардың сыртқы көрінісі 

7 Эстетиканың пәні 

9 Эстетикалық теориялардың даму тарихы 

10 ХІХ-ХХІ ғасырлардағы эстетика 

11 Қазақ халқының эстетикасы 

12 Өнердің онтологиясы 

13 Қазіргі заман адамын эстетикалық тәрбиелеу мәселелері 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Этика және эстетика» курсы болашақ философтарды мораль және 

әсемдік туралы ғылымға баулуға бағытталған. Оларды игеру студенттердің 

бойында шындықты моральдық-адамгершіліктік және эстетикалық түсіну 

тәжірибесін және үлгілі мінез-құлық дағдыларын қалыптастырады. 

Осылайша, бұл курс теориялық қана емес, нақты-практикалық та миссия 

атқарады.  

«Этика және эстетика» курсының мақсаты: студенттерді этика және 

эстетика кеңістігіне енгізу; адамзаттың адамгершіліктік тәжірибесімен және 

дүниені эстетикалық қабылдау тарихымен таныстыру; үйлесімді өмірдің 

көзқарастық және рухани-эстетикалық бағдарламаларына ие болуға ықпал 

ету. 

Пәннің міндеттері: этикалық және эстетикалық ойлардың тарихи даму 

кезеңдерін зерттеу, этикалық және эстетикалық концепцияларды қазіргі 

заман динамикасы тұрғысынан талдай білу, студент жастарды әлемдік және 

отандық этикалық-эстетикалық мұраға баулу. 

Зерттеу объектісі – адамгершілік, әсемдік, этикалық және эстетикалық 

ілімдер тарихы, этикалық және эстетикалық категориялар, шындықты 

эстетикалық игерудің ерекшелігі.   

Пәнді оқып-үйрену әдістері. Курсты оқыту барысында келесі 

философиялық принциптер қолданылады: 

- тарихилық және логикалықтың бірлігі; 

- абстрактылықтан нақтыға көшу; 

- жүйелілік; 

- даму; 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Этика және эстетика» курсының пәні және функциялары 

Этика – мораль туралы ғылым. Философиялық білім жүйесінде 

этиканың пайда болуы. Этиканың пәні және мәні. Этиканың пәнінің тарихи 

өзгеруі. Этиканың бөлімдері: алдыңғы этика, жеке, ерекше этикалық 

жүйелердің пайда болуы (кәсіби этика, тұйық идеологиялық жүйелер 

этикасы, жас мөлшеріне байланысты топтар этикасы және т.б.), этикалық 

ілімдер тарихы, моральдық болжамдау. «Этика», «мораль», «адамгершілік» 

ұғымдарының эволюциясы.  Этиканың функциялары (қызметтері). 

Эстетиканың пәні. Эстетика – әсемдік туралы ғылым. Эстетикалық 

мәселелелер шеңбері: эстетикалық сана; эстетикалық категорияларды 

қалыптастыру; эстетикалық сананың объективті шындықпен өзара 

байланысы. Эстетика – өнердің мәні мен заңдары туралы ғылым. Өнердің 

адам мен қоғам өміріндегі рөлі. Өнертану – ғылымдар жүйесі: өнерлердің 
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тарихы мен теориясы, көркемдік сын, әдебиеттану, музыкатану, театртану, 

кинотану және т.б. Эстетиканың функциялары (қызметтері).  

Этика – мораль туралы ілім 

Мораль ұғымы. Мораль – қоғамдық сананың салыстырмалы түрде 

дербес формасы. Моральдың әлеуметтік мәні, мақсаты және қызметтері, 

құрылымы мен негізгі ұғымдары. Мораль және адамгершілік. 

Адамгершіліктің негізгі тарихи даму кезеңдері. 

Жалпыадамзаттық құндылықтар ұғымы. Қоғамның дамуы және 

адамдардың мінез-құлықтарын  әлеуметтік реттеу механизмдері. Аксиология, 

деонтология. Моральда болуға тиіс пен болып отырғанның сәйкес келмеуі – 

адамгершіліктік иллюзиялардың бастауы. Адамгершілік ғылыми мәселе 

ретінде. Этика ғылымының әлеуметтік-философиялық, әдістемелік және 

көзқарастық қырлары: биоэтика, мораль және құқық, мораль және саясат, 

мораль және дін. 

Этиканың ұлттық сипаты. Ұлттық қатынастар этикасы. Азаматтық 

этика. Жалпыадамзаттық этикалық құндылықтардың басымдығы. 

Моральдың категориялары: игілік, ізгілік пен зұлымдық, асыл қасиет 

және жамандық, әділдік, бақыт, еркіндік, жауапкершілік, ар-ұждан, өмірдің 

мәні, өлім. 

Әдістемелік принциптер: абсолютизм, авторитаризм, волюнтаризм,  

догматизм, нигилизм және т.б. 

Көзқарастық принциптер: альтруизм, гуманизм, гедонизм, 

индивидуализм, оптимизм, пессимизм, патриотизм және т.б. 

Моральдық принциптер: кісілік, адалдық, ар-намыс, ержүректік, 

махаббат, эгоизм.  

Этикалық ойдың негізгі тарихи даму кезеңдері 

Антикалық этиканың ерте кезеңінің сезімдік-бейнелік сипаты. 

Демокрит: адамды адам қылған – еңбек. Аристотель өзін-өзі тәрбиелеу – 

адамның еркін таңдауының жүзеге асуы екендігі туралы. Софистер: 

тәрбиелеулің үшсатылы жүйесі идеясы; адамгершілік пен көркем тәрбиенің 

бірлігі. 

Сократ пен Платонның этикалық ілімдері. Антикалық этиканың соңғы 

кезеңі: гедонизм, скептицизм және стоицизм. 

Буддизмнің діни этикасы – өзін-өзі жеке жетілдіру этикасы. Ежелгі 

Қытай этикасының қоғамдық және практикалық сипаты. 

Ортағасырлық мұсылман ойшылдарының этикалық көзқарастары.  

Адамгершілік туралы ортағасырлық христиандық ілім: осы өмірдегі 

әділдіктен үміттену және жақынға деген махаббат. 

Қайта Өркендеу дәуіріндегі этика: антропоцентризм және гуманизм. 

Саясат пен моральды қарсы қою. 

Жаңа дәуір этикасы: қала және cело моралі. Классицизм кезеңіндегі 

этика. Ағартушылық этикасы. 

ХІХ ғасыр: күш көрсетпеу этикасы және оның негізгі принциптері.  

Қазақ ойшылдарының философиялық-этикалық ілімдері 
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Қазақ халқының өмір салты мен менталитетінің ерекшеліктері. 

Дәстүрлі мәдениеттің өзінділігі. «Адам бол!» – Ұлы Даланың басты 

адамгершілік ұстанымы. Адамгершілік принциптердің қазақ халқының 

өміріндегі маңызы.  

Қазақ ақын-жырауларының (Асан Қайғы, Бұқар жырау, Шалкиіз, 

Дулат, Шортанбай, Махамбет және т.б.) шығармашылығындағы этикалық 

мәселелер. 

ХIХ ғасырдағы Қазақ Ағартушылығы: Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, 

А.Құнанбаев. Абай ұсынған адами идеал. Шәкәрімнің үш анығы. 

ХХ ғасыр ойшылдары С.Торайғыровтың, А.Байтұрсыновтың, 

М.Дулатовтың, М.Шоқайдың этикалық теорияларындағы әлеуметтік-

философиялық бағдар. 

Жоғары мектеп оқытушысының  және  ғалымның кәсіби этикасы 

Моральдың кәсіби саласы. Қызметтік қатынастар этикасы. 

Адамгершілік және кәсіби шеберлік. 

Университет оқытушысының этикалық Кодексі. ЖОО оқытушысының 

кәсіби этикасының принциптері: объективтілік, әділдік, толеранттылық, 

студенттер мен әріптестерінің құқықтары мен ар-намысын құрметтеу, 

пікірлерінің тәуелсіздігі. Сөйлеу, сөзжарыстыру, пікірталас мәдениеті. 

Оқытушы мен студенттің іскерлік қарым-қатынасының жаңа 

технологиялары. Оқытушы  имиджі. Жоғары  мектеп оқытушысының  

сыртқы келбеті.   

Ғылыми-техникалық прогрестің адамгершіліктік өлшемдері. Ғалымның 

еркіндігі мен жауапкершілігі. Ғылыми қызметтің нормалары мен идеалдары. 

Р.Мертон ғалымның этикалық нормалары туралы: универсализм, жалпылық, 

пайда көздемеушілік және ұйымдасқан скептицизм.  

Этикет – адами қатынастардың сыртқы көрінісі 

Адамгершіліктік тәрбие – тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінің басты 

құрамдас бөліктерінің бірі. Адамның тәрбиелілігінің өлшемдері. Этикет – 

қоғамдағы адамгершіліктік принциптер мазмұнының көрінісі.  

Мінез-құлық мәдениеті. Адамның мінез-құлық нормалары, ішкі 

мәдениеті, сыпайылығы. Мінез-құлық пен басқаға қатынастың сыртқы 

формалары. «Әдептілік», «жаман қылық» ұғымдары. Әртүрлі әлеуметтік 

топтардың мінез-құлық ережелері. Моральдық және құқықтық мінез-

құлықтың қозғаушы күштері. 

Студенттің күнделікті мәдениетіндегі этикет. Білім алушының 

этикетінің негізгі құрамдас бөліктері: оқытушы мен өзінің курстастарына 

құрмет, өзара көмек, бірін-бірі қолдау, жинақылық, тазалық, сөйлеу 

мәдениетінің биік деңгейі, ортақ тіл табысуға ұмтылу. 

Эстетиканың пәні 

Эстетика ғылым ретінде, оның құрылымы. Эстетика зерттейтін негізгі 

мәселелер шеңбері: эстетикалық сана (эстетикалық сезімдер, көзқарастар, 

талғам, идеал); эстетиканың категорияларын қалыптастыру; эстетикалық 
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сананың объективті шындықпен өзара байланысы. Сұлулықтың, әсемдіктің 

анықтамасы. Эстетикалық сезімдердің амбиваленттілігі.  

Эстетикалық категориялар: әсемдік пен сұрықсыздық, асқақтық пен 

төмендік; трагикалық пен комедиялық. 

Эстетика – өнердің мәні және  заңдары  туралы ғылым. Өнердің адам 

мен қоғам өміріндегі рөлі. Өнертану – ғылым жүйесі ретінде: өнердің тарихы 

және теориясы, көркемдік сын, өнертану, әдебиеттану, музыкатану, 

театртану, кинотану және т.б. Эстетиканың басқа әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдармен өзара байланысы. 

Эстетикалық теориялардың даму тарихы  

Ежелгі Үнді және Қытай.  Дүниені тану және дүниені қабылдау 

ерекшеліктері; тұйықтық, жаһандық эстетикалық ойдан оқшаулық.  

Антикалық эстетика. Ежелгі Грекия және Ежелгі Римдегі (б.з.д.VII –VI 

ғ.ғ.) мәдениет дамуының ерте кезеңіндегі эстетикалық идеяларға тән 

мифологизм және космологизм. Агональдылық – антикалық мәдениетке тән 

белгі. Адам дамуының ішкі және сыртқы гармониясы (калокагатия). Сократ, 

Платон, Аристотель, Цицерон, Гораций, Лукреций Кар, Плотиннің және 

пифогорейліктердің эстетикалық көзқарастары. Әсемдік, мөлшер, симметрия, 

пропорция, гармония ұғымдары. Антикалық өнер: театр, музыка, поэзия, 

пластика, сәулет, мүсін, кескіндеме. Мимесис теориясы, катарсис ұғымы. 

Батыс Еуропадағы ортағасырлық эстетика. Оны басты даму кезеңдері 

және бағыттары. Теоцентризм – ортағасырлық  мәдениеттің іргелі қағидасы. 

Аврелий Августин, Боэций, Дионис Ареопагит, Фома Аквинскийлердің 

эстетикалық концепциялары. Ортағасырлық өнердің даму ерекшеліктері: 

символизм, руханилық, аскетизм, жоғары сезімділік. Қолданбалы өрнектік 

қолөнер. Қалалық мәдениет. Романдық стиль. Готика стилі.  

Араб-мұсылмандық Шығыс эстетикасы. Араб-мұсылмандық  Шығыс  

мәдениетінің және эстетикалық идеяларының даму ерекшелігі. Әл-Фараби, 

Ибн Сина, Ибн әл-Хайсам, Ибн әл-Араби, Омар Хайямның эстетикалық 

теориялары. Көркем шығармашылық және еліктеу теориясы. Музыка, 

әдебиет, поэзия, каллиграфия өнері. 

Қайта Өркендеу эстетикасы. Ренессанс мәдениетіне – алыптар мен 

данышпандар кезеңіне – тән сипаттық ерекшеліктер. Дәуірдің әйгілі өкілдері: 

Петрарка, Данте, Бокаччо, Шекспир,  Сервантес, Микеланджело, Леонардо, 

Рафаэль және  т.б. Ренессанстың эстетикалық көзқарастары мен теориялары. 

Еліктеу теориясы, «алтын қима» ережесі, перспективаның ашылуы. 

Классицизм кезеңінің эстетикасы. Классикалық өнердің айырықша 

белгілері: жоғары моральдық пафос, батырлық істерді мадақтау, сөз 

құдіретін бағалау, ақсүйектік,  рационализм, сезім мен пайымның, ақыл мен 

табиғаттың дуализмі. Әсемдіктің негізгі өлшемдері: қатаң симметрия, 

гармония, бірлік. Эстетика теориясының негізгі өкілдері: Р.Декарт, 

Ф.Малерба, Н.Буало. Барокко өнері. Өткір тіл шеберлігі – әмбебап 

эстетикалық принцип ретінде. 

Рококо көркем стилі. Классицизм өнері. 
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Ағарту дәуірінің эстетикасы. Дәуірдің іргелі ерекшеліктері: адамның 

ақыл-ойының басымдығы, діни көзқарастарға сын, білім беру, ағарту арқылы 

қоғамды үйлестіру, еркіндік, бауырластық, теңдік идеалдары. Философиялық 

және эстетикалық бағыттардың әртүрлілігі. Көркемдік талғам теориясы. 

А.Шефтсбери, Дж.Локк, Д.Юм, Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Ф.-М.Вольтер және 

тағы басқалардың өнер теориялары.   

Неміс классикалық идеализміндегі эстетика. И.Канттың эстетикалық 

көзқарастары. «Эстетикалық елестеу» және «еркін ойын» ұғымдары. Әсемдік 

болмысының амбиваленттілігі. Эстетикалық категориялар: мақсаттылық, 

әсемдік және асқақтық. Өнердің жіктелуі. Данышпандық теориясы. Гегельдің 

эстетикалық идеялары. Эстетика – өнер философиясы ретінде. Сұлулық және 

әсемдік ұғымдары. Өнердің жіктелуі: пластикалық, музыкалық, сөздік. 

Романтизм өнері. 

ХIХ-ХХІ ғасырлардағы эстетика 

ХIХ-ХХІ ғасырлар жетістіктері, әлеуметтік-мәдени жағдай және 

ғылыми-техникалық прогресс. Реализм өнері. Шығармашылықтың тәсілдері: 

сыни реализм, әлеуметтік реализм. О. Конт, С. Къеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. 

Ницше, А.Герцен, В.Белинский, Ф.Достоевский, Л.Толстой және тағы 

басқалардың эстетикалық теориялары.  

Модернизм мен постмодернизмнің көркемдік жүйелері. Дәуірдің 

бағыттары және стильдері: декаданс, импрессионизм, экспрессионизм, 

символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм, кубизм, сюрреализм, 

деконструкция және т.б.  

Элиталық өнер және бұқаралық мәдениет. 

Қазақ халқының эстетикасы 

Дүниеге эстетикалық қатынас, сұлулық пен практикалықтың бірлігі – 

көшпелі өмір салтының ерекшелігі. Халықтың ауызша өнеріндегі 

эстетикалық ой. Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, 

Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев және тағы басқа қазақ ойшылдарының 

эстетикалық көзқарастары. 

Мәдениет пен өнердің кеңестік кезеңде дамуы. Қазіргі заманғы 

Қазақстан өнерінің ерекшеліктері, бағыттары және мектептері.  

Өнердің онтологиясы 

Өнер – шындықты игерудің жоғары деңгейі. Адамның әлеуметтік 

болмысының рухани мазмұны – өнердің пәні.  

Өнердегі классика. Элиталық өнер және тобырлық мәдениет. 

Көркем шығарма – өнер онтологиясының нақты шындығы және 

категориясы. Көркем бейнедегі субъективтілік пен объективтіліктің 

диалектикасы. Өнердегі мазмұн мен форма.   

Өнер психологиясының категориялары. Эстетикалық және көркемдік 

қабілет, талант, бірегей дарын, шабыт, көркем қиял, көркемдік елестету. 

Шығармашылық эстетикалық мәселе ретінде. Суретші тұлғасы. Өнер және 

араласу. Эстетикалық және көркемдік қабылдауды шығармашылықпен бірге 
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айналысу ретінде түсіну. Өнердің әлеуметтік және танымдық-қайта өзгерту 

қызметі. 

Қазіргі заман адамын эстетикалық тәрбие мәселелері 

Эстетикалық тәрбиенің негізгі мақсаттары мен қызметтері. 

Эстетикалық идеал және шындық. 

Қазіргі заман адамын эстетикалық тәрбиелеу мен рухани асқақтаудағы 

өнер түрлерінің (әдебиет, кино, театр, музыка және т.б.) рөлі. Жастардың 

эстетикалық сезімдері мен талғамдарын қалыптастырудағы отбасының, 

мектептің және университеттің рөлі. Эстетикалық қажеттіліктер мен 

құндылықтардың ығыстырылып тасталуы қаупі, өнердің көңіл көтеру 

жағына қызығушылықтың өсуі, өнердің бейнелік тілінің шарттылығы мен 

ерекшелігін түсінбеу. 

Постмодерн жағдайында эстетикалық және көркем тәрбиенің аса 

қажеттілігі. Білімге, ғылымға және мәдениетке инвестиция жасау – қоғамның  

постиндустриалдық дамуының басты факторлары. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Этика және эстетика» курсының пәні және функциясы.  

2. Этикалық ой дамуының негізгі кезеңдері.  

3. Қазақ халқының этикалық ойларының ерекшелігі.  

4. Этиканың негізгі категориялары мен принциптері.  

5. Мораль туралы ілім.  

6. Моральдық сана. 

7. Моральдың негізгі салалары 

8. Эстетиканың пәні.  

9. Эстетикалық теориялардың даму тарихы. 

10. Қайта Өркендеу эстетикасы. 

11. ХIХ-ХХ ғасырлардағы және қазіргі заманғы эстетика. 

12. Қазақ халқының мәдениеті, өнері, эстетикалық ойы. 

13. Өнердің онтологиясы.  

14. Адамның эстетикалық өмірі және эстетикалық тәрбие мәселелері. 

15. Этика мен эстетиканың синтезі. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Этиканың пәні  және  негізгі міндеттері. 

2.  Этика, адамгершілік, мораль: ұғымдардың арақатынасы. 

3.  Этиканың түрлері. Авторитарлық және гуманистік этика. 

4.  Этиканың құрылымы. 

5.  Нормативтік этика: эалпы сипаттама. 

6.  Азаматтық этика: негізгі нормалары мен принциптері. 
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7.  Экологиялық этиканың негізгі мәселелері. 

8.  Нормативтік этика жүйесіндегі жоғары моральдық құндылықтар. 

9.  Қолданбалы этика: мәні және құрылымы. 

10. Кәсіби этика. 

11. Іскерлік этика: пәні және ерекшелігі. 

12. Ежелгі Шығыс және антика этикасы. 

13. Орта ғасыр және Қайта Өркендеу этикасы. 

14. Эстетика – әсемдік туралы ғылым. 

15. Эстетиканың категориялары. 

16. Эстетиканың заңдары. 

17. Антика эстетикасы. 

18. Орта ғасыр өнерінің дамуына христиан дінінің ықпалы. 

19. Ренессанс философиясының көркемдік-эстетикалық сипаты. 

20. Қайта Өркендеу өнерінің антропоцентризмі мен гуманизмі. 

21. Қазақ халқының эстетикасы. 

22. Қазақтың ауыз шығармашылығындағы әсемдік пен асқақтық. 

23. Қазақ Ағартушыларының эстетикалық ойлары. 

24. Ш.Уәлиханов өнер туралы. 

25. Абай Құнанбаев шығармашылығындағы әсемдік. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Мораль – принциптер, нормалар және идеалдар жүйесі. 

2. Моральдық сана және оның құрылымы. 

3. Моральдық қатынастар және олардың түрлері. 

4. Моральдық мінез-құлық және оның құрылымы. 

5. Моральдың негізгі қызметтері: реттеушілік, тәрбиелік, 

коммуникативтік. 

6. Моральдың пайда болуы: діни, натурлистік және әлеуметтік-

мәдени концепциялар. 

7. Адамгершіліктің тарихи дамуы: негізгі кезеңдері және олардың 

сипаттамалары. 

8. Этикалық ілімдер тарихы: Жаңа дәуір этикасы. 

9. ХХ этикасының негізгі бағыттары. 

10. Моральдың негізгі даму заңдылықтары және ағымдары. 

11. Жоғары моральдық құндылықтар: жалпы сипаттама. 

12. Ізгілік пен зұлымдық. 

13. Өмір, өмірдің мәні және өлім. 

14. Еркіндік және жауапкершілік. 

15.  ЖОО оқытушысынң кәсіби этикасы. 

16. Ғалым этосы. 

17. Студент этикеті. 

18. Кеңестік заманғы Қазақстан өнерінің даму ерекшеліктері.  
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19. ХХ ғасырдың 70-80 жылдарындағы Қазақстанда әдебиет, кино, 

опера және драма өнерлерінің гүлденуі. 

20. Тәуелсіз Қазақстан өнері: дәстүрлер және инновациялар. 

21. Эстетиканың Кеңестік Қазақстан философиясының бағыты 

ретінде дамуы. 

22. Қазіргі заманғы қазақ киносы. 

23. Қазіргі заманғы қазақ әдебиеті. 
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OG 2207 – ОНТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Аташ Б.М. – философия ғылымдарының докторы,  ҚазҰУ философия 

кафедрасының доценті; 

Сырғақбаева А.С. – философия ғылымдарының докторы,  ҚазҰУ 

философия кафедрасының профессоры; 

Джаамбаева Б.А. – философия ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ 

философия кафедрасының доценті. 

 

Пікір жазғандар: 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ профессоры; 

Сәбит М. – философия ғылымдарының докторы, Алматы энергетика 

және байланыс университетінің профессоры. 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Онтология және гносеология» курсы «Философия» мамандығы 

студенттеріне міндетті және негізгі пән болып табылады. Бұл курс арқылы 

студенттер таным теориясы және онтологияның негізгі қағидалары мен 

маңызды категорияларын тереңірек меңгеруге мүмкіндік алады; болмыс пен 

танымды талдауда әр түрлі тұрғыларды жан-жақты сараптауды үйренеді. 

Курс студенттердің бойында әлем, бүкіл жалпы танымның обьектісі мен 

құрылымы және танымның жалпы субьектісі – адам туралы тұтас жүйелі 

түсінік қалыптастыруға бағытталған.    

«Онтология және гносеология» курсы «Философия» мамандығының 

студенттері меңгеретін  басқа да пәндердің маңызды негізі болып табылады.  

 

Негізгі құзыреттіліктер: 

«Онтология  және  гносеология» курсын оқу барысында студенттер –    

Білуі қажет: 

- таным теориясы мен онтологияның пәнін, олардың негізгі 

ұғымдарын, қағидалары мен заңдарын;  

- онтологиялық және танымдық аспектіде алынған философиялық 

ойлаудың әдіснамалық және дүниеге  көзқарастық негіздерін; 

 - құндылықтық бағдарлардың қалыптасуындағы танымдық-теориялық 

және онтологиялық тұғырнамалардың ролін. 

Жасай білуі тиіс: 

- Таным теориясы мен онтологияның әдістерін және формаларын, 

заңдары мен қағидаларын ғылыми және практикалық қызметтерде 

пайдалану; 
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- Онтология мен гносеология аймағындағы алынған білімдерді 

пайдалана отырып, кәсіби мәселелерді өз бетінше пайымдау және шеше білу; 

- Философиялық мәтіндерді сыни және шығармашылық тұрғыдан 

талдау; 

- Өзінің дүниеге көзқарастық ұстанымын дәйекті түрде сақтау  

Дағдыларды меңгеруі тиіс: 

- Онтология мен гносоеологияның өзекті мәселелері бойынша 

философиялық пікірталастар, сұхбаттар жүргізу; 

- Әр түрлі өмірлік жағдайларда алынған білімдерді пайдалану. 

- Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, аргументтеудің теориясы 

мен практикасы 

- Постреквизиттер: Ғылым тарихы және философиясы 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

   Болмыс философиясы (онтология) 

1 Онтологиялық идеялардың тарихы 

2 Болмыс – онтологияның  орталық категориясы 

3 Болмыс құрылымындағы кеңістік пен уақыт 

4 Жүйелілік және өздігінше ұйымдасу 

5 Детерминизм   

6 Даму 

 Таным философиясы (гносеология) 

7 Гносеология – философиялық  білімдер кеңістігі 

8 Таным – философиялық  рефлексияның пәні 

9 Білімнің көздері 

10 Ақиқат туралы ілім 

11 Сана 

12 Адамның танымдық қабілеті 

13 Таным шығармашылық ретінде: негізгі гносеологиялық нұсқалар 

14 Ғылыми танымның логикасы мен әдіснамасы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Онтология мен гносеология» пәнін оқытудың мақсаты: 

- Онтология мен гносеологияның базалық түсініктерін, олардың 

негізгі бөлімдерін, мәселелері мен әдістерін болашақтағы кәсіби қызмет 

аясында  меңгерту; 

- Онтология мен гносеология мәселелері бойынша философиялық 

мәтіндермен таныстыру 

- Онтология мен гносеологияның базалық категорияларын 

философиялық пікірталастарда қолдана білуді дамыту; 
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- Таным теориясы мен онтология аймағынан алынған білімдерді 

оқыту үдерісінде пайдалана білу 

«Онтология мен гносеология» пәнін оқытудың міндеттері: 

- Онтология мен таным теориясының базалық категориялары мен 

қағидаларын білу; 

- Ойлау қызметінің нәтижелерін көз жеткізетіндей түрде ұсыну 

қабілеті бойынша ойлау мәдениетін меңгеру; 

- Ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістері туралы білімдерді 

меңгеру; 

- Философиялық-дүниеге көзқарастық және әдіснамалық мәдениет 

негіздерін студенттердің бойына қалыптастыру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

БОЛМЫС ФИЛОСОФИЯСЫ (ОНТОЛОГИЯ) 

 

Онтологиялық идеялардың тарихы 

Парменидтен Кантқа дейінгі онтологиялық идеялар тарихының 

метафизикалық кезеңдері. Бар болып, өмір сүріп отырғанның өзгермейтін 

және мәңгі бастауларын іздестіру. Субстанция идеясы. Аристотельдің 

«Алғашқы философияның» қажеттілігін негіздеуі.  

Онтологиялық идеялар дамуындағы тоқырау кезеңі. Онтологияның 

гносеологиядағы (Кант), логикадағы  (Гегель), табиғат философиясындағы 

(Шеллинг), ерік философиясындағы (Шопенгауэр), антропологиядағы 

(Фейербах) және тәжірибе философиясындағы (Маркс) «кеңеюі». 

Онтология дамуындағы қазіргі кезең. Уақыт идеясы мен болмыстағы 

білім онтологиясына кіріспе. Адамға қатыссыз тұрғыдан алғандағы 

болмыстың пайымдалмайтындығын түйсіну.   

Болмыс – онтологияның    орталық категориясы 

Шынайылыққа онтологиялық көзқарастың өзіндік ерекшелігі. Болмыс 

пен бейболмыс, барлық пен өмір сүру бастапқы философиялық-

онтологиялық категориялар. Болмыс қабаттары туралы  идея. Рухани және 

реалды болмыс. Болмыс сезімдік шындық, абстракция, ұғым мен категория.  

Болмыстың модустары – мүмкіндік пен шындық, қажеттілік пен 

кездейсоқтық. Бірге-болмыс, қолданбалы болмыс және өзге-болмыс. Өзіне-

болмыс.  Болмыс адамзаттың өмірлік қызметіндегі туыстық шынайы процесс.  

«Материя» ұғымының мәні. Материяны түсіндірудің көптүрлілігі. 

Материя обьективті шынайылық.Материяның құрылымы мен қасиеттері 

туралы нақты-ғылыми түсініктер. Ойлау мен материяның қатынасы 

мәселелері. Бейнелеу, қозғалыс, кеңістік, уақыт, жүйелілік материяның 

атрибуты. Материя мен қозғалыстың ажырамастығы. Қозғалыс болмыстың 

жалпы тәсілі. Қозғалыстың негізгі формалары. Тұрақтылық пен өзгергіштік, 

үздіктілік ен үздіксіздік қозғалыстың сипаттамалары.  



80 
 

Материя субстанция ретінде. Субстанция ретіндегі материяның 

мәңгілігі мен шексіздігі, жаратылмайтындығы және жойылмайтындығы.  

Рух болмыстың ерекше феномені. Рухты ұғымдар арқылы анықтаудың 

күрделілігі. Рух өмір сүрудің жоғары сапасы. Рух болмысының формалары. 

Жеке адам рухы (тұлға рухы). Ұжымдық рух (обьективті рух). 

Обьективтенген рух (рухтың аяқталған жаратуларының тұтастығы: мәселен, 

өнер туындыларындағы). Адам – рухани, жандық және тәндік тіршілік иесі.    

Болмыс құрылымындағы кеңістік пен уақыт 

Кеңістік және уақыт материя болмысының формалары. Кеңістік пен 

уақыттың өлшемділік және топологиялық сапалары. Ұзақтылық, 

бірыңғайлылық, изотроптылық және үшөлшемділік, қайтымсыздық 

кеңістіктің қасиеттері. Кеңістік пен уақыттың субстанциялық және 

реляциондық тұжырымдамалары. Салыстырмалы теориясы және кеңістік пен 

уақыттың субстанциялық тұжырымдамасынан бас тарту.  

Әлеуметтік кеңістік пен уақыт әлеуметтік блмыстың формалары. 

Әлеуметтік кеңістік және оның құрылымы. Әлеуметтік болмыстың дамуы 

өркениет дамуының нәтижесі мен шарты.  

Жүйелілік  және  өздігінше  ұйымдасу 

Материалдық жүйелердің өздігінен ұйымдасуы ХХ және ХХІ 

ғасырдағы ғылымдағы орталық мәселелердің бірі.Өздігінен ұйымдасу 

тұжырымдамасы  (синергетика) және табиғи процестерді түпкілікті жаңаша 

түсіндіру.  

Г. Хакеннің «Синергетика» және И.Пригожин мен И. Стенгерстің 

Хаостан пайда болған тәртіп туындылары. Материя ұйымдасуының барлық 

құрылымдық деңгейлеріндегі өздігінен ұйымдасудың жалпы қағидаларының 

сипаттамасы. Энтропияяның өрлеу заңы. Энтропия, хаос, теңсіздік, 

бейсызықтық және тұрақтылық синергетиканың орталық категориясы. 

Өздігінен ұйымдасу феноменінің диссипативті құрылым ұғымымен 

байланысы. Диссипативті құрылымның элементтерінің когерентті қалпы 

өздігінен ұйымдасу процесінің сипаты ретінде.  

  «Құрылым», «элемент», «жүйе» ұғымдары.  Жүйенің типтері. 

Жүйелілік материя өмір сүруінің тәсілі. Жүйенің формасы мен мазмұны. 

Бүтін мен бөлік. Бүтіндік антиномиясы. Кез-келген уақыттық-кеңістіктік 

масштабтағы материяның ұйымдасуы.  

Детерминизм 

Детерминизм ұғымы. Детерминизм табиғи, әлеуметтік және 

психикалық құбылыстардың шартталғандығы туралы ілім. Детерминизм мен 

индетерминизм. Материалдық жүйелер мен процестердің жалпылама 

шартталғандығы. Каузалды детерминация. Себептілік принципі. Себеп пен 

салдар. Себептілік тізбегі. Себептесу процестерінің механизмі.  Шарт пен 

себептің арақатынасы. Кондиционализм. Монокаузализм.  Толық себеп 

ұғымы және кондиционализм мен монокаузализмнің «түсірілуі». 

Детерминацияның себепсіздік түрлері. Мақсатты (теленомды) детерминация.    
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Обьективті заң. Заңның түрлері. Табиғат заңдары: жалпылық, 

қажеттілік, тұрақтылық, шарт. Динамикалық заң. Ықтималдық-тұрақтылық 

заңдар. Қажеттілік пен кездейсоқтық. Мүмкіндік пен шындық. Мүмкіндіктің 

түрлері. Абстрактылы және нақты, формальды және шынайы, қайтымды 

және қайтымсыз, мәнді және мәнсіз мүмкіндіктер. Саясат – мүмкіндік өнері. 

Қажеттілік пен кездейсоқтық. Еркіндік және жауапкершілік.   

Даму 

Даму ұғымы. Даму диалектика меңгерудің негізгі пәні.  Диалектика 

ойлау мен қоғамның, табиғаттың дамуының неғұрлым жалпы заңдылықтары 

туралы ғылым. Дамуға бағытталу диалектиканың өлшемі. Дамудың үлгілері.  

Объективті және субъективті диалектика. Диалектиканың үш заңы даму 

сипатының әр түрлі тәсілдері.  

Диалектикалық ситез заңы – прогреске бағытталған өзгерістердің 

формасы мен сипатының сипаттамасы. Терістеудің жалпылама сипаты. 

Деструктивті және конструктивті терістеу.   

Сандық өзгерістердің сапа өзгерістеріне өзара ауысу заңы жаңа 

сапаның туындауының тетіктерінің сипаты. Сапалық өзгерістердің сандық 

өзгерістермен шартталуы. Өлшем сапа мен санның өзара байланысының 

көрінісі. Қарама-қарсылықтардың диалектиалық қайшылығы дамудың 

қозғаушы күші, көзі. Диалектикалық қайшылық заңының жалпылығы. 

«Қарама-қарсылық», «бірлік», «күрес» ұғымдары. Үйлесімділік пен 

үйлесімсіздік және жанжал - қайшылықтар дамуындағы кезең. 

Диалектикалық қайшылық заңы дамудың әрбір сәтіндегі анықтаушы әсер. 

Диалектикалық қайшылық заңының кез-келген масштабтағы және кез-келген 

өмір сүру сатысындағы, нәрсенің дамуындағы көрінісі.  

 

ТАНЫМ ФИЛОСОФИЯСЫ (ГНОСЕОЛОГИЯ) 

 

Гносеология – философиялық  білімдер кеңістігі  

 Философия тарихындағы гносеологиялық мәселелердің ролі мен орны. 

Гносеологияның ерекшеленуі философиялық білімдердің салыстырмалы 

жеке аймағы ретінде. Қазіргі заман философиясындағы гносеологияның 

маңызы туралы бағалаулардың әр түрлілігі. Таным теориясының 

онтолгиямен, тарих философиясымен, әлеуметтік философиямен, эстеткамен, 

этикмен, дін философиясымен, құқық философиясымен өзара байланысы. 

Гносеологияның логикаға, психолои яға, эпистемологияға, лингвистикаға, 

мәдени антропологияға, педагогикаға, инженерлік білімге қатынасы.  

Классикалық гносеологияның қалыптасуы және оның негізгі 

қағидалары. Танымдағы субъект-объектілік құрылым. Философия таным 

метафизикасы ретінде. Философияны гносеологизациялау. Рационалдылыққа 

бағдарланған гносеологияның белгілері. Юмның скептицизмі. Канттың 

критицизмі. Жаңа еуропалық мәдениеттегі рационалдылықтан тыс және 

иррационалды тәжірибе мен оның философиялық тұжырымдамалардағы 

ұсынылуы.  
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Гносеологияның жаңа онтологиялық негіздерін іздеу: классикалық 

емес гносеологияның қалыптасуы. «Рух философиясы» ұстанымы бойынша 

танымдық әрекеттегі субьект-обьектілік негіздемені Гегельдің сынауы. 

Маркстік-лениндік таным теориясындағы тәжірибе онтологиясы. Таным Н. 

Гартманның радикалды онтологизмі ұстынымы аясында болмыстық қатынас 

ретінде. Отандық бүкіл бірлік философиясындағы танымның өмір ретінде 

түсінілуі мен субьект-обьектілікті ажыратудың терістелуі. ХХ ғасырдағы «тіл 

философиясындағы» онтологиялық және гносеологиялық мәселелердің 

ажырамастығын мойындау.    

Таным – философиялық рефлексия пәні 

Таным теориясы философияның тарауы. Таным табиғаты және оның 

мүмкіндіктері. Білімнің шындыққа қатынасы. Танымның ақиқаттылығы мен 

дәйектіліктің шарты. Адамзаттық өмірлік қызметтердегі танымның шешуші 

ролін мойындайтын тұжырымдамалар (Гуссерль, Ясперс, немістің 

классикалық философиясы). Танымның шешуші рөлін терістейтін 

тұжырымдамалар: танымның тәжірибеге бағынатын маркстік 

тұжырымдамасы және оның қазіргі заманғы нұсқалары (Лойфман, Руткевич). 

Адамзаттық қызмет құрылымының тұтастығындағы танымның рөлі мен 

орны туралы философиялық көзқарастар. Таным мен өмір (Ницше). Таным 

мен саналы емес құмарлықтар (Фрейд). Таным мен қатынас (Бубер). Таным 

мен өзі туралы толғаныс (Фуко) және т.б.  

Білімнің көздері 

Танымның көздері туралы сауалдар. Жаңа заман философиясындағы 

эмпиризм мен рационализм дилеммасы және танымның көздері туралы 

мәселені шешуге деген ұмтылыс. Материалдылық пен идеалдылық 

дуализміндегі эмпиризм мен рационализм дилеммасын қайта жаңғырту: 

философиялық монизм мен дуализм.  

Тәжірибелік шындық пен тәжірибе ұғымдары. Тәжірибе мен білімнің 

арақатынасы. Білімдегі тәжірибенің айналу мүмкіндіктері мәселесі. 

Дәйектілік эмпиризмдегі көп түрлі тәжірибенің шексіз қайта жаңғыруының 

өзіне сәйкестігі ретінде. Дәйектілік рационализм идеясының өзіне сәйкестігі 

мен өзіне өзі айқындығы ретінде.    

Білімнің көздері туралы мәселені шешудің Канттық нұсқасы – 

мазмұнды сипат алатын «туа біткен идеялардан» априорлық білімдер 

формасына өту. Канттың «феномендік» және «ноумендік» ұғымдары 

рационалдылық пен сезімділік қатынастар шешілмеген мәселелерді қайта 

жаңғыртудың белгілері. 

Танымдағы фантазия мен қиялдаудың рөлі. Интуиция танымның көзі 

ретінде.  

Ақиқат туралы ілім 

Ақиқаттың классикалық тұжырымдамасы және оның мәселелері. 

Ақиқаттың классикалық (корреспонденттік) тұжырымдамасы және 

оның еуропалық рационализм үшін маңызы. Сәйкестілік мәселесі. Білімнің 
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келісімділігі және оның шекаралары. Ақиқаттың өлшемі мәселесі. Анықтама 

мен өлшем. 

Ақиқаттың классикалық тұжырымдамасындағы қайшылықтар мен 

парадокстар. Абсолютті және салыстырмалы ақиқат. Ғылым философиясы 

мен таным теориясындағы айтылу мен айғақтың өзара қатынас мәселесі. 

Айғақтың сенімділігі ақиқаттың өлшемі ретінде. Ақиқаттың когерентті 

тұжырымдамасы айғақ пен айтылуды салыстырудан туған қиыншылықтарды 

жеңудің ұмтылысы ретінде. Когеренттік тұжырымдаманың қайшылықтары. 

Субьект-обьектілік үлгі классикалық және когерентті ақиқаттың негізделуі 

ретінде және оның қайшылықтылығы.  

Практиканың маркстік тұжырымдамасы ақиқаттың өлшемі ретінде. 

Маркстік тұжырымдаманың ақиқаттың классикалық тұжырымдамасына тән 

болу деңгейі туралы мәселе.  

Таным үдерісінің субьективті және обьективті сипаттамасы: ақиқат пен 

шындық, адасу мен жалғандық. Адасу: оның таным үдерісіндегі рөлі мен 

шығу көзі. 

Ақиқаттың классикалық емес тұжырымдамасы.  

Ақиқаттың классикалық емес тұжырымдамасы. Субьект-обьектілік 

негіздемеге құрылған ақиқаттың конструктивті үлгісін игеру ұмтылысы. 

Ақиқаттың прагматикалық тұжырымдамасы. Ақиқат тәжірибелік құндылық 

ретінде. Прагматизмдегі ақиқаттың бар болуының кезеңдері.  

Ақиқаттың онтологиялық тұжырымдамасы: М. Хайдеггер, Ж. Деррида. 

Ақиқатты сәйкестік ретінде түйсінуді игеру. М. Хайдеггердегі ақиқаттың 

ауытқымайтындығы. Хайдеггер бойынша ақиқаттың мәнін және болмысты 

ұмыту эволюциясы.  

Қазіргі заман философиясындағы ақиқаттың көптүрлілік сипатын 

мойындау.  Ақиқат рұқсат берілмегендікті құрудың үздіксіз үдерісі.  

Сана 

Сананың мәні мен пайда болуы туралы мәселе. Сананың пайда 

болуының алғышарты. Бейнелеу материяның ортақ қасиеті. Бейнелеудің 

негізгі сатылары. Шартты және шартсыз рефлекстер. Психика түсінігі. Сана 

және ми. Идеалдылық адамның әлеуметтік болмысымен шартталған сананың 

басты және сипатты белгісі ретінде. Қоғамдық пен жеке сананың 

арақатынасы мәселесі. Психоанализдегі саналылық пен бейсаналылықтың 

арақатынасы туралы түсінік. Сана және өзіндік сана. Өзіндік сананың 

қоғамдық және жеке формалары.  Дін, ғылым, өнер, философия, құқық 

адамның өзін тануы мен өзіндік санасының формалары ретінде.  

Сана және тіл. Тіл адам санасы мен рухани әлемді қалыптастырудың 

құралы ретінде.  Тіл – сананың бар болуының тәсілі. Тілдің қоғамдағы орны 

мен оның негізгі қызметтері. Тіл, белгілер жүйесі, рәміз таңбасы мәдени 

мағыналарды тасымалдаушы. Тіл адамдардың қарым-қатынас құралы. 

Табиғи және жасанды тілдер. Практикалық, таңбалы-символдық және ішкі 

«ішкі үнсіздік» формаларының  сананы функциялауы. 

Адамның танымдық қабілеттері 
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Сезімдік және рационалдық таным ұғымдары. Адамның сезім 

органдарының дамуы әлеуметтік және органикалық әлем эволюциясының 

нәтижесі. Адамның сезім мүшелерінің биоәлеуметтік табиғаты. «Ойлау» мен 

«абстрактылы ойлау» ұғымдары.  

Сезімдік таным обьект пен субектінің тікелей өзара байланысы ретінде. 

Физиологиялық процестің психикалыққа, сананың айғағына айналуы.  

Түйсік, қабылдау және елес сезімдік танымның қарапайым формалары. 

Түйсік танымның бастапқы формасы. Қабылдау түйсіктердің жиынтығы 

ретінде. Елестету ес пен қиялдаудың көмегімен таным обьектісін қайта 

жаңғырту. Елестету сезімдік және рационалдық танымды байланыстырушы 

буын ретінде.  

Рационалды таным абстрактылы формадағы екінші (қорытынды) 

білімдерді алу процесі ретінде. Ұғым, пікір және ой қорытындысы 

рационалдық танымның қарапайым формасы ретінде. Проблемалар, 

гипотезалар, теориялар танымны күрделі (жоғары) формасы. 

Ұғым рационалды танымның бастапқы формасы. Ұғым заттардың 

қатынасы мен мәнді қасиеттерін бейнелеу. Пікір қандай да бір құбылыстар 

мен заттарды терістеу немесе бекіту ретінде. Ойқорытынды – ойлаудың  

формасы.  

Таным шығармашылық ретінде: негізгі  гносеологиялық  

нұсқалар  

Шығармашылық ұғымы. Шығармашылықтың жеке табиғаты. 

Кәсібиліктің мағынасы, зерттеушінің таланты және олардың сапасы, 

интуициясы мен ғылыми шығармашылық процесіндегі кездейсоқтық. 

Шығармашылық көріністерінің әр түрлілігі. Шығармашылық және интуиция. 

Шығармашылықтың түрлері. Өндірістік-техникалық, өнертапқыштық, 

ғылыми, саяси, ұйымдастырушылық, философиялық, көркемдік, мифтік, 

діни, күнделікті-тұрмыстық шығармашылық.  

Шығармашылық үдерісінің құрылымы. Идеалдылық шығармашылық 

үдерістің орталық буыны. Техникалық қайшылықты ашу, техникалық 

міндеттерді құру, техникалық идеяларды өңдеу, идеалды үлгілерді құру, 

идеалдық бейнелерді материалдандыру, обьектіні дайындау және енгізу, оны 

шығармашылық үдерістің орталық буыны ретінде одан әрі жетілдіру.  

Ғылыми шығармашылықтың кезеңдері. Проблеманы құру; «күшейтуді 

шоғырландыру»; проблемадан кету, келесі мәселеге қосылу (инкубация); 

нұрлану немесе «инсайт» және верификация – ғылыми  шығармашылықтың 

кезеңі.  

Ғылыми шығармашылыққа стимул жасау мәселесі. Гордонның 

«Синектикасы» ғылыми шығармашылық процесінде бейсаналы 

психологиялық үдерістерді пайдалану ретінде. «Миға шабуыл», «қиялдағы 

қарсыласпен  тартыс», «экспертті бағалау әдісі» ғылыми шығармашылықтың 

негізі.  

Ғылыми танымның логикасы мен әдіснамасы 
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Ғылыми таным және оның негізгі сипаты мен белгілері: 

дәлелденгендік, рационалдылық, жүйелілік әдіснамалық негізді түйсінушілік, 

ғылым тіліне мамандану, обьективті ақиқатқа бағдарлану жоғары құндылық 

ретінде. Жеке обьектілерді тану және шын өмірдің заңдарын тану.  

Ғылым адамзат қызметінің тарихи қордаланған формасы, рухани 

мәдениеттің элементі мен дамушы білімдердің жүйесі. Ғылымның пайда 

болуының шарты мен себептері, оның дамуының заңдылығы. 

Ғылыми білімнің өсуінің тұжырымдамалары. К.Поппердің ғылыми 

білімнің өсуі теориясы. Т.Кунның парадигмалар теориясы. Л. Лакатостың 

ғылыми зерттеу бағдарламасы. П.Фейерабендтің танымдық анархизм 

теориясы.  

Ғылымның мазмұны. Ғылымның эмпирикалық, теориялық және 

дүниеге көзқарастық негіздері мен компоненттері. Ғылым классификациясы.  

Жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар; олардың 

мазмұны мен айырма ерекшеліктері. Іргелі және қолданбалы ғылымдар. 

Қоғамдық ғылымдардың (гуманитарлық) өзіндік ерекшеліктері. Әлеуметтік 

таным обьектісінің саналы сипаты. Әлеуметтік танымның құндылықтарға 

тәуелділігі. Қоғамдағы ғылымның негізгі қызметтері: танымдық, дүниеге 

көзқарастық, өндірістік-тәжірибелік және әлеуметтік. Ғылым – қоғамның  

өндіргіш күші. Сциентизм  және антисциентизм. Ғалымның моральдық және 

заңдық  жауапкершілігі.  

Ғылыми таным үдерісіндегі ғылыми әдістердің рөлі. Әдіс білімдер 

жүйесін негіздеу мен құру тәсілі. Таным әдістерін классификациялау: а) 

таным үдерісіндегі шекаралық қолдану (жалпы, жалпы ғылыми және жеке 

ғылыми); (б) таным деңгейлері бойынша (эмпирикалық және теориялық 

әдістер). Эмпирикалық және теориялық әдістердің құқық қорғау, жедел-

іздестіру қызметтеріндегі бірлігі.  

Ғылыми бақылау әдісіне қойылатын негізгі талаптар. Танымдағы 

байқаудың функциялары. Өлшеу әдісі мен оның танымдық маңызы. 

Эсперименттің обьектіні игерудегі басымдықтары. Эксперименттің түрлері. 

Абстракциялау әдісінің  танымдық әдісі. Абстракцияның түрлері 

(сәйкестендіру абстракциясы, оқшаулаған  абстракция, құрылымдау 

абстракциясы). Анализ бен синтез, дедукция мен индукция танымның 

әдістері ретінде.  Модельдеу әдісінің мәні мен эвристикалық мағынасы. 

Модельдеудің түрлері (миатериалдық және идеалдық). Зерттеудің 

математикалық әдістері. Тарихилық пен логикалықтың бірлігі әдісі. 

Абстрактылықтан нақтылыққа өту әдісі. Зерттеудің жүйелілік әдісі.    

Ғылыми танымның формалары (ұғым, категория, заң, проблема, идея, 

гипотеза, теория). Ғылыми танымның негізгі кезеңдері. Құқық қорғау 

органдары тәжірибесіндегі ғылыми танымды қолдану мүмкіндіктері.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Онтология  және оның философиялық білімдердегі орны.   

2. Болмыс туралы ілім. 

3. Болмыстың кеңістіктік-уақыттық сипаты. 

4. Өздігінен ұйымдасу тұжырымдамасы (синергетика). 

5. Әлемнің бірлігі мен көптүрлілігі:  болмыстың жүйелілігі. 

6. Детерминизм – табиғи, әлеуметтік, психологиялық 

құбылыстардың жалпылама түрде шартталғандығы туралы ілім.  

7. Философия тарихындағы гносеологиялық мәселелердің орны. 

8. Таным философиялық рефлексияның пәні: тұжырымдамалардың 

көптүрлілігі.  

9. Ақиқаттың классикалық және классикалық емес 

тұжырымдамалары.  

10. Сананың мәні. 

11. Сезімдік және рационалдық таным. 

12. Шығармашылық гносеологияның пәні ретінде. 

13. Ғылыми таным ерекшелігі. Ғылыми әдіснама. 

14. Білімдердің шығу көзі мәселесі.  

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Онтология философияның бір саласы ретінде. 

2. Болмыс онтологияның орталық категориясы ретінде. 

3. Болмыстың категориялық құрылымы. 

4. Болмыстың экзистенциалдық анықтамасы. 

5. Мән мен өмір сүру. 

6. Субстанция түсінігі. 

7. Ғылым философиясы аясындағы кеңістік пен уақыт. 

8. Табиғат философиялық категория ретінде. 

9. ХХ ғасыр философиясындағы «Онтологиялық бұрылыс» 

10.    Адам сипаттамасының іргелі болмыстық мәселесі: essentia 

немесе existentia. 

11.  Адамдағы биологиялық пен әлеуметтік. 

12.  Гносеология философияның саласы ретінде. 

13. Сананың негізгі филосоыфиялық тұжырымдамалары. 

14. Сана және рефлексия; өзіндік сана. 

15.  Сананың құрылымы. 

16. Сана, тіл, сөйлеу. 

17.  Қоғамдық және жеке сана. 

18. Танымдық қатынастың табиғаты. 
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19. Танымның субьектісі мен обьектісі. 

20.  Таным «бейнелеу» және таным «толқу» ретінде. 

21.  Сезімдік таным; оның формалар мен әдістері. 

22.  Рационалдық таным; оның формалар мен әдістері. 

23.  Білім мен құндылық және білімнің құндылығы. 

24. Философия мен ғылымдағы ақиқат мәселесі. 

25. Білім қызметтің бағдарламасы. 

26.  Ғылыми танымның ерекшелігі; «ғылымилықтың» өлшемдері. 

27.  Ғылыми танымдағы классикалық және бейклассикалық 

идеалдар. 

28.  Білім және түсіну. 

29.  Философиялық тұжырымдамалардағы  «ғылым образы» 

эволюциясы. 

30.  ХХ ғасырдағы ғылым дамуындағы дүниеге көзқарастық 

қорытындылар: сциентизм, антисциентизм. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ақыл мен болмыс. 

2. Уақыт пен есте сақтау. 

3. Миф пен білім. 

4. Әлемнің мифологиялық «үлгісі». 

5. Онтология және метафизика. 

6. Адам толғанысының табиғаты 

7. Шекаралық жағдай және философиялық ой кешудің  басталуы. 

8. Креативтілік онтологиясы. 

9. Сананың шығу көзі. 

10. Сананың интенционалдылығы. 

11.  Түсінетін болмыс пен «түсінетін ғылым». 

12. Рәміздік таным мен рәміздерді тану. 

13. Виртуалдық шындықтың гносеологиялық мәселелері. 

14. Интуитивті және дискурсивті білімдер. 

15. Қиялдау таным ретінде. 

16.  Танымдағы тілдің рөлі. 

17.  Дәйекті білім мәселесі. 

18. Анализ таным әдісі ретінде. 

19.  Жазу және сөйлеу – ойды жеткізудің баламалық формалары. 

20. Детерминизм және ерік еркіндігі. 
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FA3301 – ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторлар: 

Нұрышева Г.Ж. – философия ғылымдарының докторы, профессор, әл 

Фараби атындағы ҚазҰУ философия кафедрасының меңгерушісі; 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, әл Фараби 

атындағы ҚазҰУ философия кафедрасының профессоры. 

 

Пікір жазғандар: 
Колчигин С.Ю. – философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 

БҒМ Ғылым Комитеті Философия, саясаттану және дінтану Институтының 

бас ғылыми маманы; 

Петрова В.Ф. – философия ғылымдарының докторы, әл Фараби 

атындағы ҚазҰУ Философия және саясаттану факультеті «Философия» 

кафедрасының профессоры. 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

«Философиялық антропология» пәні – «Философия» мамандығы 

бойынша бакалаврлар дайындау бағдарламасының міндетті компоненті. Бұл 

курс адам туралы осыған дейін жинақталған білімдерді тұтас жүйеге 

біріктіру арқылы студенттердің бойында адам туралы жаңа білімдер 

қалыптастырады. 

Адамның аса маңызды мәселелеріне назар аудару өнер, философия, 

ғылым, дін сияқты әртүрлі салаларда жинақталған адам туралы білімдерді 

біріктірумен және жалпылаумен қатар жүреді.Курс осы арқылы мамандық 

бойынша кәсіби білім беру бағдарламасының пәнаралық байланыстарын 

жүйелеуге ықпал етеді. 

Философиялық антропология бұл біріктірудің негізінде  өзінің басты 

міндетін – адамды оның мәнінің көпқырлы жақтарының бірлігі арқылы және 

адам туралы білімдерді жүйелеудің интеграциялық қызметін атқара отырып 

зерттеуді жүзеге асырады. Философиялық антропологияның өзекті 

мәселелерін зерттеу қазіргі заманғы қоғам адамының келбетін құрастыруға 

мүмкіндік береді және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауда ерекше 

орын алады. 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Философиялық антропология» пәнін оқу нәтижесінде студенттер 

мына құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Жасай білу 

- адамның өзекті мәселелері туралы білімді сараптау және жүйелеу 

үшін антропологиялық мәтіндермен жұмыс жасауды; 
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- адам болмысы мәдениетінің пайда болуы және дамуы туралы 

сұрақтарды сараптауды; 

- қазіргі заманғы антропологияның өзекті мәселелерін еркін 

талқылауды; 

- философиялық-антропологиялық білімді қоғамдағы рухани 

үдерістерді талдау үшін қолдануды; 

Білу: 

- қазіргі заманғы антропологияның пәнін, құрылымын және 

қызметтерін; 

- отандық философиядағы антропологиялық  ой  дамуының негізгі 

кезеңдерін; 

- XXІ ғасырдағы шетелдік басты антропологиялық бағыттар мен 

мектептерді; 

- қоғамның социомәдени трансформациясы үрдісінде адамның 

онтологиялық болмысын, аксиологиясын зерттеудегі дүниетанымдық 

аспектілері мен әдістемелік ұстанымдарын.  

Пререквизиттер: Философия тарихы, Этика және эстетика, Қазақ 

философиясы; 

Постреквизиттер:Әлеуметтік философия. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 Философиялық антропологияның пәні 

2 Ежелгі дүние философиясындағы антропологиялық идеялар 

3 Орта ғасыр философиясындағы адам мәселесі 

4 Өркендеу және Жаңа Дәуір философиясындағы адам мәселесі 

5 XVIII ғасырдың соңы–XIX ғасырдың басындағы батысевропалық    

философиядағы адам мәселесі 

6 Қазақ және орыс философиясындағы антропологиялық мәселе 

7 Экзистенциализм философиясындағы адам мәселесі 

8 Адамның психоаналитикалық концепциясы 

9 Философиялық-діни антропология 

10 Адам – әлеуметтік пен биологиялықтың бірлігі  

11 Табиғат дүниесіндегі адам 

12 Тарих дүниесіндегі адам 

13 Мәдениет әлеміндегі адам  

14 Адамның кеңістіктік-уақыттық өлшемі 

15 Жаһандану және адамның әлеуметтік-мәдени идентификациясы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Философиялық антропология» пәнін оқып-игеру «Философия» 

мамандығы бойынша бакалаврлар дайындаудың маңызды кезеңі болып 

табылады.  

Ол адам туралы барлық ізденістердің көзқарастық тұғырнамасы және 

өзегі болып табылады. Оған адам және оның табиғат пен қоғамдағы болмысы  

туралы  ілімдердің бүкіл жүйесі кіреді. Ол алдымен – адам  туралы кешенді 

философиялық білім және оның жаратылыстану және гуманитарлық 

ғылымдардан, «антропология», «физикалық антропология», «медициналық 

антропология», «мәдени антропология», «Анналдар» мектебінің «тарихи 

антропологиясы», «саяси антропология» деген атауларға ие пәндерден 

ерекшелігі осы. Бұл философияның өзінің пайда болған сәтінен бастап 

адамның космос пен қоғамдағы орны, адам тағдыры мен бақыты, өмір 

сүрудің мәні, таным мен бағалаудың субъектісі туралы өзекті сұрақтар 

қоятындығымен байланысты. 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттің бойында философиялық 

антропология  адам туралы тұтас ғылым екендігі туралы түсінік 

қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері:  

- адам ұғымының мәндік ашықтығын, көпмәнділігін зерттеу; 

- адамды қазіргі заманғы жаһандық өркениеттің көптүрлі 

дүниетанымдық бейнесінде қарастыру; 

- философиялық-антропологиялық білімнің әдістерін сараптау; 

- адам туралы философиялық білімдер жүйесін айқындау; 

- философиялық антропология тілімен таныстыру; 

Оқу пәнінің объектісі– адамның табиғаты, мәні, мақсаты, оның 

өмірінің мәні мен құндылығы. Бұл объектінің құрамына қазіргі заманғы 

биология, психология, мәдениеттану, этнография және тағы басқа 

ғылымдардың жетістіктерінің философиялық рефлексиясын біріктіру кіреді. 

Пәнді зерттеу әдістері. «Философиялық антропология» курсын оқыту 

және студенттердің оны игеруі барысында мына негізгі философиялық 

принциптер қолданылады: 

- тарихилық пен логикалықтың бірлігі; 

- абстрактылықтан нақтылыққа өту; 

- жүйелілік; 

- даму. 

Пәннің статусы мен құрылымы, басқа пәндердің арасында алатын 

рөлі мен орны.Философиялық антропология адамның мәні мәселесін кешенді 

зерттеуді таным теориясын, логика, этика, эстетика және басқаларды қолдана 

отырып жүргізеді. Философиялық антропологияның статусы мен құрылымы 

оның адам туралы нақты ғылымдардың барлық жетістіктерін біртұтас 

философиялық бейнеге жинақтауы арқылы анықталады. 
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Философиялық антропологияның басқа пәндер арасындағы орны оның 

пәні мен қызметтеріне байланысты. Философиялық антропология адам 

туралы жаратылыстану (ең әуелі биология және медицина) және 

гуманитарлық пәндер (дін, этика, онтология және тағы басқа философиялық 

пәндер) кешенімен тығыз байланысты. Ол, бір жағынан бұл пәндердің 

көзқарастық және әдістемелік жағынан маңызды нәтижелерін 

қорытындылайды, басқа жағынан алғанда, оларға көзқарастық және 

әдістемелік негіздемелер жасай отырып, арнайы ғылыми білімнің осы 

салаларына  олар ұсынған өзекті міндеттерді рационалды түрде түсінуге 

және бұл міндеттерді шешудің негізгі стратегиялары мен шешу әдістерін 

анықтауға көмектеседі. 

Пәннің негізгі кезеңдерін қамтитын қысқаша тарихи даму очеркі. 

Адамның табиғаты мен мәні философтарды ылғи да қызықтырды, сондықтан 

«қазіргі заманғы антропология» терминін кез-келген тарихи-философиялық 

ілімге қатысты қолдануға болады. Мысалы,  философия тарихында 

«антропологиялық бетбұрыс» жағдайлары көп кездеседі. Бұл кезеңдерде 

натурфилософияны немесе спекулятивті метафизиканы адамды барлық 

жүйелер мен доктриналардың бастауы ретінде қарастыратын ілімдер 

алмастырды. Ерте софистер мен Сократ алғашқыбастау туралы бұрынғы 

ілімдерді антропологиялық тұрғыдан (Протагор үшін «адам барлық 

заттардың өлшемі») сынады; Қайта Өркендеу дәуірі көбіне 

«теоцентризмнен» «антропоцентризмге» өту ретінде сипатталады; Канттың 

«Коперник революциясынаның» және негізгі философиялық мәселелерді 

«Адам дегеніміз не?» сұрағының төңірегін жинақтауының соңынан 19-

ғасырдың олар үшін адам философияға лайықты жалғыз тақырыпқа айналған 

ілімдері (Фейербах, Штирнер, Къеркегор) ілесті. ХХ ғасырдың бірінші 

жартысында  М.Шелер, Г.Плеснер, А.Гелен, Э.Ротхакер, В.Зомбарт және 

тағы басқа неміс ойшылдарының ілімдері кең тарады. Осы кезеңде Ницше, 

Бергсон, Дильтейдің «өмір философиясы», Гуссерльдің феноменологиясы, 

экзистенциализм, постмодернизм, прагматизм, персонализм және тағы 

басқалары пайда болды. Философиялық антропологияның бұлардан 

ерекшелігі – тек ол ғана жаратылыстану және медицина ғылымдарының, 

әлеуметтану мен психологияның, этнография мен тарихтың, биология мен 

экологияның адам туралы қазіргі заманғы мәліметтерін біртұтас жүйеге 

жинақтайды. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Философиялық  антропологияның пәні 

Антропоцентризм феномені. Философиялық антропология – адамның  

өз болмысы туралы сауал. Антропология өзіндік таным ретінде. 

Антропология – іргелі философиялық ғылым. Философиялық 

антропологияның негізгі мәселелері, бағыттары және міндеттері. 

Философиялық антропологияның басқа ғылымдар арасындағы орны. 
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Философиялық антропологияның негізгі ұғымдары. Адам – тектік және 

қоғамдық тіршілік етуші. Адамды философиялық және нақты-ғылыми 

зерттеу. Адамның мәдениеттегі рольдері және қызметтері. Адамның өмірлік 

қызметін тарихи үдеріс ретінде түсіну. 

Ежелгі дүние философиясындағы антропологиялық идеялар  

Адамның ведалық концепциясы. Көне Қытай философиясындағы 

философиялық-антропологиялық ілімдер. Ведалық діни философиядаадам 

болмысының космостық күні бұрын анықталып қойылуы мәселелері. 

Конфуцийшілдіктің «Асыл ер адам» туралы ілімі. Ежелгі Үнді 

философиясының ортодоксалды емес мектептеріндегі адам мәселесі. 

Даосизмдегі адам туралы ілім. 

Адам микрокосм ретінде. Софистер және Сократтың философиядағы 

антропологиялық  бетбұрыс. Өзін-өзі тану және данышпандық – адамның  

бекзат өмірінің  үлгісі және тәсілі. Адамды саяси тіршілік етуші ретінде 

түсіну. Неоплатондық иерархиядағы адамның орны.  

Орта ғасыр философиясындағы адам мәселесі 

Фалсафа мен суфизмдегі «кемел» адам концепциясы. Әл-Фараби, Ибн 

Синаның құдай, табиғат және адамның мәні туралы ілімдері. Әл-Араби, 

Қожа Ахмет Йасауидің құдай және адамның өзін-өзі тануы туралы ілімдері. 

Апологетика, патристика және схоластикадағы адам бейнесі. Адамның 

антикалық концепциясының христиандық сыны. Аврелий Августин, Фома 

Аквинскийдің антропологиялық ілімдері. Эриугена, Экхарттың адам туралы 

ілімдері. 

Өркендеу және Жаңа Дәуір философиясындағы адам мәселесі 

Схоластикаға сын және адамның ренессанстық концепциясы. 

Итальяндық гуманизмнің антропоцентризмі. Н.Макиавеллидің «Билеуші» 

еңбегіндегі саясаткер бейнесі. Т.Мордың «Утопия» және Т.Кампанелланың 

«Күн қаласы» еңбектеріндегі жаңа қоғам мен адам идеалы. 

Ф.Бэкон, Б.Паскаль және Дж.Локк еңбектеріндегі ақыл-ой мен еркіндік 

мәселелері. Адамның қалыптасуындағы әлеуметтік ортаның рөлі. Т.Гоббс 

адамның табиғаты және оның табиғи құқықтары туралы. Б.Спиноза, Ж.-

Ж.Руссо еңбектерінде еркіндіктің танылған қажеттілік ретіндегі түсінілуі. 

XVIII ғасырдың соңы - XIX ғасырдың басындағы батысевропалық 

философиядағы адам мәселесі 

И.Канттың моральдық философиясы. Еркіндік және бұлжымайтын 

императив. Канттың антропологиялық сұрағы: «Адам дегеніміз кім?». 

Адамның гегельдік концепциясы. Л.Фейербахтың антропологиялық 

концепциясы. К.Маркс адамның мәні мен табиғаты туралы. Адам 

табиғатының екіжақтылығы, оның табиғи негіздерге мүлдем үйлеспейтіндігі. 

С.Къеркегор адамның нағыз экзистенциалдық сезімдері туралы. 

А.Шопенгауэр философиясындағы адамның субъективтілігі. Ф.Ницше 

философиясындағы «ең жоғары адам» бейнесі. Э.Кассирер іліміндегі 

адамның символикалық концепциясы. В.Дильтейдің «Тарихи ақыл-ойға 



94 
 

сыны». О.Шпенглер философиясында өлімді адам мен мәдениеттің тағдыры 

ретінде түсіну.  

Қазақ және орыс философиясындағы антропологиялық мәселе 

Қазақ философиясының антропологиялық сипаты. 

«Адам бол!» ұстанымы – қазақ дүниетанымының өзегі. Адам 

мәселесінің Абай философиясында бейнеленуі. Адамның  өмірмәндік 

ұстанымдары туралы  Шәкәрімнің экзистенциалдық рефлексиясы. 

Өмірдің адамгершіліктік мәні: дін мен философия тәжірибесі. 

А.С.Хомяковтың «тұтас» адам туралы ілімі. В.В.Соловьев, С.Л.Франктың 

өмірмәндік философиясы. Н.Бердяев: трансценденталды адам. Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский шығармаларының антропологиялық мазмұны. А.И.Герцен, 

Н.Г.Чернышевский, П.А.Флоренский, И.А.Ильин, Г.Г.Шпеттің 

еңбектеріндегі антропологиялық концепциялар. 

Экзистенциализм философиясындағы адам мәселесі 

Эссенциализм және экзистенциализм – философиядағы адам мәселесін 

түсінудің альтернативті тәсілдері. Экзистенциализмнің философиялық мәні. 

Экзистенциализм философиясындағы адамның атеистік және теистік 

концепциялары. «Экзистенция» – болмыстың  ерекше адами тәсілі. 

М.Хайдеггердің экзистенциалдық онтологиясындағы адам мәселесі. 

Ж.П.Сартрдың «еркіндік философиясы». А.Камюдің абсурд, бүлік 

экзистенциализмі. 

Адамның психоаналитикалық концепциясы 

З.Фрейдтің психоаналитикалық концепциялары. Менталитет ұғымы. 

Ұжымдық бейсаналылық. Индивидуалды және ұжымдық бейсаналылықтың 

арақатынасы. К.Юнг: ұжымдық бейсаналылық архетиптері. Адамның 

психоаналитикалық концепциясы. Э.Фроммның психоанализі. Оның айнада 

бейнеленген психикалық дүние, миллион жылдарға ие сана ретінде 

түсінілетін «ұжымдық бейсаналылық» және мәдениет архетиптері туралы 

ілімі. Менталитет теориясы. Қоғам мен адамды түбегейлі өзгертудің 

персоналистік бағдарламасы. 

Философиялық-діни антропология 

М.Шелер:оның адамды философиялық қабылдаудың бес идеалды типі 

және адамшылықтың субстанциясын түсіну талпынысы туралы ілімі. 

Г.Плеснер және оның антропологияны құрудың методологиялық 

ұстанымдары. Адамды өзін-өзі шексіз өзгерту ретінде түсіну. Г.Плеснердің 

антропологиясы – философиялық-діни антропологияның мүмкін негіздемесі. 

Т.Шарден:адамның діни-философиялық концепциясы. А.Геленнің 

философиялық антропологиясының философиялық-діни мәселеге қатынасы. 

А.Гелен: адам – өмірдің  субъективтік және объективтік қажетті 

шарттарының өзара байланысы. Тірі қалудың үш инстинктісі және адамның 

мінез-құлқының биологиялық механизмдері.   

Адам – әлеуметтік пен биологиялықтың бірлігі 

Адамның пайда болуы (антропосоциогенез мәселесі). Адамның 

бойындағы әлеуметтік пен биологиялық мәселесі. Әлеуметтік биологияның 
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адамды зерттеуге қосқан үлесі. Этология және адам. Этнология және адам. 

Адам өмірінің мәні және оның өмір сүру құндылықтары мәселесі (бақыт 

және махаббат парадокстері). Ғаламдағы адам: кең және тар мағынадағы 

антроптық принцип. Өмірлік дүние – адам туралы философиялық ілімнің 

іргелі категориясы. Өмірлік дүние бағыттары (тағдыр, еркіндік, өлім). 

Өмірлік дүниенің типтері (тілектер дүниесі, мақсат дүниесі, құндылық 

дүниесі). Өмірлік шығармашылық әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. 

Й.Хейзинганың ойын философиялық концепциясы.   

Табиғат дүниесіндегі адам 

Философиялық антропологияны өзінің бойында бүкіл әлемді 

тоғыстырушы және оны ерекше түрде жасаушы адамның болмысы 

тұрғысынан алғанда адам туралы ілім ретінде түсіну. Ноосфера идеясы: 

Т.Шарден, В.И.Вернадский. Адамның космостық мәні. А.Л.Чижевский, 

Л.Н.Гумилев, Е. және Н.Рерихтер. Теософия және антропософия. Әлеуметтік 

экология. Адам экологиясы.  Ғаламның постклассикалық емес үлгісі. 

Тарих дүниесіндегі адам 

Әлеуметтік стратификация және индивидуалдану үрдісі. Тарихты адам 

тұрғысынан өлшеу идеясының генезисі. Рулық, дәстүрлі, индустриалдық 

және постиндустриалдық қоғамдағы адам. «Тарихтың ақыры»–  

либерализмнің шыңы (Ф.Фукуяма). Адамзат бірлігіне «өркениеттер 

қақтығысы» арқылы (С.Хантингтон). «Өркениеттер қақтығысы» және 

халықаралық реттілік. Постмодерн нақтылығы. Ж.Бодрийяр: заттар жүйесі. 

Г.Маркузе: бірөлшемді адам. А.А.Зиновьев: батысшылдық феномені. 

Философия және футурология. Қоғамның болашағы туралы білім: 

бірмағыналы және көпмағыналы сценарийлер. Әлемді біртұтас жүйе ретінде 

түсіну (И.Валлерстайн). 

Мәдениет әлеміндегі адам 

Адам болмысын тотальдылық, адамның әртүрлі қасиеттерінің бірге 

өмір сүруі мен өзара ықпал етуінің біруақыттылығы ретінде түсіну. Еркіндік 

пен шығармашылық – адамның мәдениетте шын өмір сүруінің тәсілдері.  

Адамның мәдени болмысының көпөлшемділігі және көпсапалылығы. 

Адамның мәдениеттегі рөлдері мен қызметтері: өндіруші жәнеқиратушы, 

басқарушы және бағынушы адам, адам – практика, таным, араласу және 

шығармашылық  субъектісі. Өмірдің мәні – адамның мәдениет әлемінде өзін-

өзі анықтау, өзін-өзі түсіну және өзін-өзі жүзеге асырутәсілі. Адамның мінез-

құлқының мәдени үлгілерін бірегейлік практикасы ретінде түсіну.   

Адамның кеңістіктік-уақыттық өлшемі 

Адамның кеңістіктік өлшемдері, әлеуметтік-мәдени кеңістіктің 

көпөлшемділігі. Адам қызметі кеңістігінің заттық-символикалық сипаты. 

«Автономды индивид», «адам-тобыр», «мигрант», «тексіз адам». 

Тарихи кеңістікті құндылықты ұйымдастыру және ыдырату: «шеңбер», 

«вертикаль», «жоғарының басымдылығы (доминантасы)», «көпөлшемділік» 

және «сынғандық», «горизонталь доминантасы», әлеуметтік-мәдени 
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локустардың теңмаңыздылығы. Адамның өмірлік кеңістікті қабылдауы және 

басынан кешуі: «өзімдікі-бөтен», «үй және үйсіздік». 

Жаһандану және адамның әлеуметтік-мәдени идентификациясы 

Постмодерн дискурсындағы адам бейнесі және ақыл-ой тағдыры. Өмір 

нормалары мен құндылықтарының шығыстық және батыстық үлгілерінің 

пікірталасы. Модерн қоғамынан постмодернге көшу барысында адамның 

құндылықтық өзгерулері. Д.Беллдің постиндустриалдық қоғам теориясы: 

қоғам дамуының әрбір кезеңінің сипаттамасы.Маклюеннің ақпараттық 

өркениет концепциясы. Тұлғаның құқықтары мен еркіндіктері туралы 

батыстық түсініктер. Өмірдің шығыстық және евразиялық құндылықтары 

мен тұғырнамалары. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Философиялық антропологияның объектісі және субъектісі. 

2. Ежелгі дүниедегі адам мәселесі. 

3. Ортағасырлық философиядағы антропологиялық идеялар. 

4. Өркендеу және Жаңа Дәуір философиясындағы адам мәселесі. 

5. XVIII ғасырдың соңы – XIX ғасырдың басындағы батысевропалық 

философиядағы адам мәселесі. 

6. Қазақ және орыс философиясындағы гуманистік идеалдар. 

7. Адамның экзистенциалдық концепциялары. 

8. Психоаналитикалық философиядағы адам мәселесі. 

9. Философиялық-діни антропология адам туралы. 

10. Адамның биоәлеуметтік табиғаты. 

11. Адам және табиғат. 

12. Адам және тарих. 

13. Адам және мәдениет. 

14. Адамның  кеңістіктік-уақыттық континуумы. 

15. Жаһанданушы әлемдегі адамның әлеуметтік-мәдени 

идентификациясы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Адамды анықтау мәселесі, оның көпмәнділігі және мәндік 

ашықтығы. 

2. Антика философиясындағы антропологиялық мәселелер. 

3. Үнді және Қытай философиясындағы адам мәселесі. 

4. Психология мен философиялық антропологиядағы тұлға типтері 

мәселесі. 

5. Канттың педагогикалық антропологиясы.  

6. Адамның гегельдік концепциясы.  
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7. Адамның субъективтілігін К.Маркстің түбегейлі қайта түсіндіруі. 

8. Экзистенциализмфилософиясындағы адамның мәнін түсіну. 

9. Орыс философиясындағы адам мәселесі.  

10. Қазақ философиясының антропологиялық сипаты.  

11. Абай Құнанбаевтың адам туралы ілімінің қазіргі заманғы 

маңызы.  

12. А.Шопенгауэр мен Ф.Ницше ілімдеріндегі адам бейнесі.  

13. О.Шпенглер философиясында өлімді адам мен мәдениеттің 

тағдыры ретінде түсіну. 

14. Тобырлық қоғам және тобырлық адам. 

15.  Г.Маркузе философиясындағы бірөлшемді адам. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1.  М.Шелер адамшылық субстанциясы туралы. 

2.  Г.Плеснер антропологиясының ерекшеліктері. 

3.  А.Геленнің антропологиялық ілімі. 

4. Адам мен қоғамды түбегейлі өзгертудың персоналистік 

бағдарламасы.  

5. Постмодерн  дискурсындағы адам бейнесі және оның ақыл-ойының 

тағдыры. 

6. Өмірлік дүние – адам туралы философиялық ілімнің іргелі 

категориясы.  

7. Өмірлік дүниенің бағыттары (тағдыр, еркіндік, өлім).  

8. Ғаламдағы адам:тар және кең мағынасындағы антроптық принцип.  

9. Антропосоциогенездің  негізгі гипотезалары. 

10. Әлеуметтік стратификация және индивидуалдану үрдіс. 

11. Саяси қатынастар және адам еркіндігі мәселесі. 

12. Адамды экономикалық индивид ретінде түсіну.  

13. Ұлттық қатынастар жүйесіндегі адам. 

14. Қазіргі заманғы қоғам тұлғасының еркіндігі және жауапкершілігі. 

15.  Бірегейлік және импровизация – мәдениетке ену тәсілдері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ: 

 

Негізгі: 

1. Гегель Г.Ф.В. Философия духа. М., 2008. 

2. Кант И. Антропология. Соч. Т.6. М., 2010. 

3. Абай. Қара сөздер. – Алматы, 2011. 

4. Nicholas Rescher. Studies in Philosophical Anthropology. 

TransactionPublishers, 2006.  

5. Гуревич П.С. Философская антропология. Учебное пособие для 

вузов. М., 2012.  

http://www.google.kz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Rescher%22
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Қосымша: 

1. Ремезова И.И.Современная философская антропология. М., 2005.  

2. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология. Учебное 

пособие для вузов. М., 2006. 

3. Барулин В. С. Социально-философская антропология. Учебное 

пособие для вузов. М., 2007. 

4. Моторина Л.Е. Философская антропология. Учебное пособие. М., 

2009 

5. Марков Б.В. Философская антропология. Учебное пособие для вузов. 

СПб., 2008. 

6. Попкова Н.В.  Введение в философскую антропологию. М., 2010 

7. Губин В.Д., Некрасова Е. Человек в трех измерениях. М., 2010. 

8. Философская антропология. Человек многомерный. 

Ред.С.А.Лебедев. М., 2010. 

9. Есім Ғ. Адам – зат. Астана, 2010. 

10. Нұрышева Г.Ж. Өмірдің мәні: философиялық-антропологиялық 

талдау. Алматы, 2011. 
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AF 3302 – ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Петрова В.Ф. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының профессоры; 

Лифанова Т.Ю. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының доценті; 

Әмірқұлова Ж.А. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті философия кафедрасының доценті. 

 

Пікір жазғандар: 

Алтаев Ж.А. – философия ғылымдарының докторы, профессор; 

Аяжан Сағикызы – философия ғылымдарының докторы, ҚР БжҒМ  

философии, политология және дінтану Институтының профессоры. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әлеуметтік философия» − философия бакалаврларын дайындау 

үдерісінде міндетті пән. Әлеуметтік философия – адам болмысының 

жүйесіндегі қоғамдық өмірдің рөлі мен орны және оның заңдылықтары, 

адамның әлеуметтік болмысының аксиологиясы, әлеуметтік танымның 

логикасы және  оның методологиялық жүзеге асуы мәселесін қарастыруға 

мүмкіндік беретін әлеуметтік-гуманитарлық сала. 

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):  

«Әлеуметтік философия» пәнін оқу нәтижесінде студенттер мына 

құзыреттіліктерге ие болуы тиіс:  

Білу: 
− әлеуметтік философияның негізгі ұғымдары мен принциптерін, 

әлеуметтік-философиялық зерттеулердің негізгі теориялары мен 

әдіснамаларын; 

− табиғат пен қоғам, адам аксиологиясы мен қоғам 

модернизациясының әлеуметтік-мәдени трансформацияларын зерттеуге 

қатысты дүнитанымдық қырлар мен әдіснамалық ұстындарды;  

− әлемдік қауымдастықтың дамуының негізгі үрдістерін;  

− әлеуметтік философияның қоғам, мәдениет, социум өмірінің рухани-

этикалық саласындағы орны мен ролін. 

Жасай білу: 

− философиялық мәтіндермен жұмыс істеп, оларды қазіргі заманның 

өзекті әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдану; 

− әлеуметтік философияның терминологиясы мен ұғымдық аппаратын 

жақсы білу;  
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− адамзаттың әлеуметтік мәдениетінің қалыптасуы мен дамуының 

мәселелерін талдай алу;  

− әлеуметтік мәселелерге қатысты өзіндік дүниетанымдық 

ұстанымдарын қалыптастыру және дәлелдей алу. 

Дағдыларды меңгеру: 

− тарих, жалпы әлеуметтану, саясаттанудың әр түрлі салалары 

бойынша түпнұсқалар және деректермен жұмыс істеу;  

− қоғамның әлеуметтік өмірінің мәселелері туралы талдаулар жасап, 

еркін пікір алмасу; 

− әлеуметтік-философиялық білімдерді қоғам өмірінң әртүрлі салалары 

мен өзінің қызметінде шығармашылық тұрғысынан қолдану. 

Пререквизиттер: Философия тарихы, Қазақ философиясы, 

Философиялық антропология. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Кіріспе   

Әлеуметтік-философиялық  көзқарастар: тарих, теория және әдіснама 

1. Әлеуметтік философия: статусы, қызметтері және мәні 

2. Әлеуметтік-философиялық білімнің тарихы 

3. Әлеуметтік-философиялық әдіснаманың мәселелері 

4. Қоғам: философиялық талдау негіздері 

5. Әлеуметтік философиядағы формациялық ұстын 

6. Әлеуметтік философиядағы өркениеттік әдіс 

7. Қазіргі ақпараттық қоғам философиялық талдау ретінде 

Адам мен қоғам– философиялық  сараптау обьектісі 

8. Адам болмысының әлеуметтік-мәдени негіздері 

9. Тұлға және индивидуалды болмыстың қоғамдық формалары 

10. Әлеуметтік даму 

11. Қоғамның экономикалық болмысы 

12. Қоғамның әлеуметтік болмысы 

13. Қоғамның саяси болмысы 

14. Әлеуметтік таным 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Тарихи үдерістің бірлігі мен тарихты жүйелеудің қағидаттарын 

анықтау – философия ғылымының ежелгі дәуірден бастап қазіргі заманға 

дейін аса өзекті мәселелерінің бірі. Қоғам өмірінің іргелі негіздерін, оның 

жүйе құраушы факторларын айқындау – әлеуметтік  философияның 

еншісіндегі іс. Әлеуметтік үдеріс философиялық ұғым ретінде, қандай да бір 

құбылыстың, қандай да бір даму барысының жағдайы, кезеңдерінің біртіндеп 

ауысуы мағынасын береді.  Яғни, әлеуметтік үдеріс адамдар тобының белгілі 
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бір нәтижеге қол жеткізудегі дәйекті іс-әрекеттердің жиынтығы, қандай да 

бір қызметті жүзеге асырудың тәртібі. Ал, осы үдерістің тарихи даму 

барысында жай деректер мен жылнамалар емес, онда ең алдымен әрбір 

адамның, халықтың, ұлттың, тұтас адам қауымының сан қилы тағдыры мен 

ғұмыры  жатқанын ескерсек керек.  

Курстың зерттеу объектісі – әлеуметтік философияның статусы, 

қызметтері және мәні, әлеуметтік-философиялық білімнің тарихы, 

әлеуметтік-философиялық әдіснаманың мәселелері, қоғамның экономикалық, 

әлеметтік, саяси болмысы әлеуметтік даму, әлеуметтік таным сияқты 

маңызды бөлімдерді қамтыған.  

Курсының мақсаты мен міндеттері: 

«Әлеуметтік философия» курсының мақсаты бастапқы принциптерді, 

ұғымдарды, әлеуметтік философиялық білімнің парадигмаларын оқыту. 

Негізгі қызметтері: 

− тарих, жалпы әлеуметтану, саясаттанудың әр түрлі салалары 

бойынша түпнұсқалар және деректермен жұмыс істеу;  

− қоғамның әлеуметтік өмірінің мәселелері туралы талдаулар жасап, 

еркін пікір алмасу; 

− әлеуметтік-философиялық білімдерді қоғам өмірінң әртүрлі салалары 

мен өзінің қызметінде шығармашылық тұрғысынан қолдану. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАР: ТАРИХ, 

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА 

 

Әлеуметтік философия: статусы, қызметтері және мәні 

Философияның қоғамтанулық арнасы. Философияның генезисі. 

Әлеуметтік философияның ғылыми статусы. Оның дүниетанымдық, 

әдіснамалық, гуманистік және жалпы мәдени қызметтері. Гуманитарлық 

және жалпы ғылыми білім жүйесіндегі әлеуметтік философияның орны. 

Әлеуметтік философия және әлеуметтану. Әлеуметтік философия және 

тарих. Әлеуметтік философия және гуманитарлық емес білім. Әлеуметтік 

философияның даму логикасы. Әлеуметтанулық идеализм. Географиялық 

детерминизм. Тарихи материализмнің алғышарттары мен мәні. Биологиялық 

детерминизм. Психологиялық бағыт. Техницистік бағыт. Әлеуметтік-

философиялық білімнің сараптамасы.  

Әлеуметтік-философиялық білімнің тарихы 

Адамзат тарихының объективтілігі, дүниежүзілік сипаты, мәні. 

Адамзат жекелігінің дамуы тарихтың ішкі ұмтылысы ретінде. Әлемдік 

діндердегі қоғамның үлгілері (христиан, ислам, буддизм діндері). Тарих 

философиясының тарихынан: антика, орта ғасыр, Жаңа дәуір, гегельшілдік, 

марксизм. XX ғасырдағы әлеуметтік философия: К.Р. Поппер, Т. Адорно 

және т.б. концепциялары. Модерннен структурализмге және постмодернге. 
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Әлеуметтік-философиялық әдіснаманың мәселелері 

Әдістер мен әдіснама және олардың деңгейлері мен типологиясы 

туралы жалпы түсінік. «Табиғат туралы ғылым» және «Мәдениет туралы 

ғылым» дилеммасы: гуманитарлық ғылымның әдіснамалық мәселелердің 

бастамасы. Әлеуметтік таным әдіснамасы мәселелері контекстіндегі 

әлеуметтік философия. Марксизмнің диалектикалық-материалистік 

әдіснамасы. Франкфурт мектебінің диалектикасы мен әлеуметтік 

философиясы (Адорно, Маркузе, Хоркхаймер, Фромм және т.б.). Қоғамды 

талдаудағы жүйелік әдіснама және синергетиканың принциптері.  

Қоғам: философиялық талдаудың негіздері 

Қоғамдық болмыс пен қоғамдық қатынастар ұғымы. Қоғамның 

өздігінен дамуның негізгі қайнарлары. Әлеуметтік институттар: жалпы 

анықтамалары мен сипаттамалары. Қоғам өмірінің күрделенуі. Қоғамдық 

қатынастар. Социумның «жасаушасы» туралы сауал. Қоғамдық 

қатынастардың табиғаты. Материалдық пен  руханилықтың қатынасы. 

Тұлғаралық қатынастар. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Қоғамның 

динамикасы. Қоғамның типтері: азаматтық қоғам, ашық және жабық қоғам, 

бұқаралық қоғам, индустриалды және постиндустриалды қоғам, ақпараттық 

қоғам және білім қоғамы. Ашық демократиялық Қазақстан қоғамы дамуының 

жолдары мен перспективалары. 

Әлеуметтік философиядағы формациялық ұстын 

Адамзат тарихының бірлігі мен саналуандығы. Тарихтың формациялық 

арнасы. Қоғамдық-экономикалық формация. Формацияның негізгі 

элементтері. «Таза формацияның» болуы мүмкін бе? Тарихты материалистік 

түсіну («іс-әрекеттік ұстынның классикасы»)  дегеніміз не? Формациялардың 

маркстік теориясы: оның тарихы, негізгі ұғымдары мен принциптері. «Бес 

формация» теориясы төңірегіндегі қазіргі кездегі пікірталастар. Тарихты 

кезеңдерге бөлудегі формациялық және әлеуметтік-мәдени ұстындардың 

арақатынасы. 

Әлеуметтік философиядағы өркениеттік ұстын 

«Мәдениет» пен «өркениет» әлеуметтік философияның мәселелері 

ретінде. Тарихтың өркениеттік арнасы. Өркениет дегеніміз не? Өркениеттік 

ұстынның мәні. Қазіргі заманғы өркениет: «өсудің шектері» бар ма? Тарихты 

көпөлшемділік тұрғысынан қарастыру. Формациялық пен өркениеттіліктің 

ұштасуы. Әлемдік қауымдастық жүйесіндегі техникалық-технологиялық 

Қазақстан: жаһандану мен әлеуметтік модернизацияның мәселелері. 

Мәдениеттер мен өркениеттердің теориялары: Н. Данилевский, О. Шпенглер, 

П. Сорокин, А. Тойнби, К. Ясперс, Й. Хёйзинга. М. Вебер, К. Поппер, Т. 

Адорно, Х. Ортега-и-Гассет, О. Тоффлер, Ю. Хабермас 

тұжырымдамаларындағы өркениеттің мәселелері. Л.Н. Гумилевтің 

этнологиялық теориясының философиялық аспектілері.  

Қазіргі ақпараттық қоғам философиялық талдаудың объектісі 

ретінде  
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Әлеуметтік-тарихи дамудың қарқынды қарқыны. Ақпарат әлеуметтік 

феномен ретінде. Бұқаралық ақпарат құралдары. Әлеуметтік 

коммуникацияның құрылымы. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(АКТ). Жаһандану және ақпараттық революция. Тарихи дамуды ақпараттық-

коммуникациялық үдерістер арқылы ұғыну. «Коммуникация экстазы»: Ж. 

Бодрийяр. «Гуттенберг галактикасынан»  «Интернет галактикасына» дейін: Г. 

Маклюэн  және  М. Кастельс.  

Постиндустриалды даму теориясы және ақпараттық қоғам: Д. Белл,Дж.К. 

Гэлбрейт, Р. Арон, Э. Тоффлер, Ж.  Бодрийяр, М. Пайор, М. Кастельс, Э. 

Гидденс, Д. Рисмен, П. Дракер, Й. Масуда, М. Порат және т.б. Ақпараттық 

өркениеттің қалыптасуы: саяси-құқықтық аспект және халықаралық 

құжаттарды сараптау. Медиатехнологиялар мен медиасауаттылық. Қазiргi 

қоғамның дамуындағы жүйелік технологиялар. «Жүйелiк құрылымды қоғам». 

 

ҚОҒАМДАҒЫ АДАМ БОЛМЫСЫ – ӘЛЕУМЕТТІК  

ФИЛОСОФИЯНЫҢ МӘСЕЛЕСІ 

 

Адамның әлеуметтік-мәдени болмысының негіздері 

Адамдағы биологиялық пен әлеуметтілік. Адамның әлеуметтік 

табиғаты туралы. Әлеуметтіліктің биологиялыққа сәйкеспеушілігі. 

Индивидуалдылық пен әлеуметтілік. Қоғамдық дамудың объективті заңдары 

және адамдардың саналы іс-әрекеттері. Тұлға ұғымы және «құрылымы». 

Тарихи және харизматикалық тұлғалар ұғымы. Тұлға, еркіндік, құндылықтар: 

ұғымы, табиғаты және мәні. Адам еркіндігінің онтологиясы, 

феноменологиясы, аксиологиясы және олардың өзара байланысы. 

Тұлға және жеке болмыстың қоғамдық формалары 

Тұлға, мәні мен мағынасы басқаға деген қатынасы арқылы 

анықталатын ашық жүйе іспеттес. Бөгде біреу, оның индивидтің  өзін-өзі 

айқындауы және өзін- өзі қалыптастыруы үрдісіндегі рөлі. «Индивид» және 

«жеке тұлға» түсініктерінің айырмашылығы. Адам – қалыптасып келе жатқан 

болмыс ретінде. Қоғамдық қатынастардың әртүрлілігі, индивидтің өмірлік 

функцияларының ортасы ретінде. Қоғамдық қатынастардың талдануы, 

күрделі динамикалық құрылымдармен көрсетілген (тұлғалық болмыстың 

кеңістігі) тұлғаны түсінудің алғышарттары. 

Тұлға – әлеуметтенудің  күрделі үрдісі ретінде индивидтің өмір сүру 

уақытына тең келеді. Тұлға – болмыстық өлшемде. Әлем – тұлғаның  өлшемі 

ретінде. Құндылықтың әлеуметтік-мәдени мәртебесі және тұлғаның 

аксиологиялық өлшемі. Тұлғалық болмыстың құндылықтары, идеалдары 

және нормалары. 

Әлеуметтік даму 

Қоғам – тарихтың субъектісі ретінде: объективті заңдылық және 

адамдардың саналы  қызметі. Әлеуметтік заңдылық түсінігі. Әлеуметтік 

даму, өрлеу ретінде: бірлік мәселесі және тарихтың әртүрлілігі. Әлеуметтік 
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детерминизмнің ерекшелігі. Тарихтың ырғағы мен кезеңі; «жүйелі түрде» 

идеясы және тарихтағы қайталанушылық. 

Әлеуметтік динамиканың типтері. Әлеуметтік динамиканың циклдық 

типі. Әлеуметтік динамиканың линиялық типі. Спираль түріндегі типі. 

Тарихи үдерістегі революциялық және эволюциялық. Әлеуметтік 

революциялар: заңдылық, жүйелілік, кардиналдылық. Әлеуметтік 

революциялар: жалпыға ортақтығы мен үдемелілігі. Өткен дәуірлердегі және 

қазіргі кездегі «эволюциялық» революциялар. Әлеуметтік ұтқырлық. 

Әлеуметтік ауысулардың типологиясы. Вертикалды ұтқырлық арналары.  

Қоғамдық прогресс.  

Қоғамның экономикалық болмысы 
Материалдық өндіріс. Материалдық өндіріс тарихи зерттеудің нысаны 

ретінде. Өндірістің технологиялық тәсілі. Технологиялық детерминизм 

концепциялары. Техниканың салыстырмалы дербестігі. Техникалық 

революциялар. Технологиялық қатынастар. Өндірістің экономикалық тәсілі. 

Өндірістік күштер. Өндірістік қатынастардың құрылымы. Басты және  негізгі 

өндірістік қатынастар. Өндірістік қатынастардан туындаған қоғамдық 

дамудың заңдары. Өндірістік қатынастардың өндірістік күштердің даму 

сипатына, деңгейіне және қажеттіліктеріне сәйкестігі заңы. Өндірістік 

қатынастардың белсенді кері әсері заңы. Негізгі әлеуметтанулық заң.  

Қоғамның әлеуметтік болмысы 

Әлеуметтік құрылым ұғымы. Қоғамның этникалық құрылымы. Ру және 

тайпа. Халық. Ұлт. Қоғамның демографиялық құрылымы. Халық саны және 

экономика. Халық саны және қондырма. Халық санының заңдары: 

биологиялық әлде әлеуметтік пе? Таптар және таптық қатынастар. Таптар 

және экономикалық қатынастар. Таптардың қалыптасуы. Таптардың 

анықтамасы. Тапаралық және тапішілік қатынастар. Әлеуметтік 

стратификация. Сословиелер және касталар. Қазақстан қоғамындағы 

страталар. 

Қоғамның саяси болмысы 

Мемлекеттің пайда болуы. Мемлекеттің формациялық қызметтері. 

Мемлекет: өркениеттік мәні. Мемлекеттің өркениеттік қызметтері. 

«Қоғамдық келісім» теориясы. Мемлекет және азаматтық қоғам. Азаматтық 

қоғамның құрылымы. Бюрократия және азаматтық қоғам. Саяси партиялар.  

Әлеуметтік таным 
Әлеуметтік танымның эмпирикалық деңгейі. Қоғамтанудағы бақылау. 

Әлеуметтік эксперимент. Әлеуметтік танымның теориялық деңгейі. 

Әлеуметтік болжау. Ғылыми болжаудың мәні. Жаһандық мәселелер 

алдындағы адамзат. Планетарлық сананың қажеттілігі.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әлеуметтік философия және оның философиялық білім 

құрлымындағы рөлі.  

2. Пәндік статус және әлеуметтік философиялық ілімнің «табиғаты». 

3. Әлеуметтік-философиялық рефлексия табиғаты мен философия 

тарихы. 

4. Әлеуметтік-философиялық талдаудың принциптері. 

5. Қоғамның фармациялық даму кезеңінің кейбір ерекшеліктері. 

6. Мәдениет және өркениет. 

7. Адам мәдениет пен тарихтың субъектісі ретінде. 

8. Тарихи даму және  прогресс. 

10. Тоталитаризмфилософиясының бастапқы тармақтары. 

9. Әлеуметтік философия қоғам туралы білім үлгісінің реализациясы 

ретінде. 

11. Саясат философиясы мен құқық философиясы әлеуметтік 

философия контекстінде. 

12. Қоғамның экономикалық болмысының әлеуметтік-философиялық 

ұғынуы. 

13. Қоғам болмысының әлеуметтік  сферасы. 

14. Адамзат жаһандық мәселелер алдында. 

15. Қазақстандағы қазіргі әлеуметтік философия. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қоғам болмысы: әлеуметтік кеңістік және әлеуметтік уақыт 

2. Әлеуметтік философияның өзге ғылымдармен арақатынасы. 

3.  Әлеуметтік философияның парадигмалары «Шығыстық», 

«батыстық» және «еуразиялық».  

4.  XX ғ. әлеуметтік философиясы. 

5. Тарих логикасы және тарихи үдеріс. 

6.  Адамзат тарихының формациялық кезеңдері.  

7. Әлеуметтік-гуманитарлық әдіснаманың дилеммасы «табиғат туралы 

ғылым» және «рух туралы ғылым» парадигмасы.  

8. Қоғамның әлеуметтік-философиялық зерттеудің басты принциптерін 

талдау. 

9. Әлеуметтік философияның жүйелік принципі. 

10. Әлеуметтік философиядағы синергетика принципі. 

11. Қазіргі қоғамның стратификациясы проблемасы. 

12. Қоғамдық келісім теориясы. 

13. Әлеуметтік динамика типтері. 
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14. Қоғамның экономикалық саласы. 

15. Болашақ  философиялық проблема ретінде. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Әлеуметтік философияның ғылым тарихы, социология, 

философиялық және әлеуметтік антропологиямен арақатынасы.  

2. Историцизмнің тақуалығы және әлеуметтік ғылымдар логикасы: 

Поппер, Адорно және өзге. 

3. Формация теориясы: pro et contra.  

4. Әлеуметтік философия қоғам туралы білімдердің таралу үлгісі 

ретінде. 

5. Әлеуметтік үдерістердің сандық және сапалық методологиялық 

талдауы.  

6.Әлеуметтік онтологияның экзистенциалды аспектілері: иелік ету 

немесе болу. 

7. Әлеуметтік өмір, әлеуметтік адаптация және адамның бөлектену 

және жалғыз болу құқы. 

8. Отандық әлеуметтік философия  қазақстандық өркениетте: 

концептуалды құрлымды талдау. 

9. Қоғамдық прогрестің критерийлері.  

10. Еуразиялылықтың философиясы. 

11. Мемлекет және азаматтық қоғам. Қазақстандағы азаматтық 

қоғамның даму проблемалары. 

12.Тарихи процесстегі революция мен эволюция. 

13. Қоғамдағы адам болмысы әлеуметтік философияның мәселесі 

ретінде 

14. Ақпараттық қоғам теориясы: салыстырмалы зерттеу. 
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VS 1102 – ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Объем – 3 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор  философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Хасанов М.Ш. – доктор  философских наук, профессор кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 

Молдабеков Ж.Ж. – доктор философских наук, профессор кафедры 

культурологии и религиоведения КазНУ им. аль-Фараби; 

Барлыбаева Г.Г. – доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник Института философии, политологии, религиоведения. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Введение в специальность» является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности «Философия». Она преподается в самом начале освоения 

учебной программы и является базой для изучениявсех последующих 

дисциплин профессионального цикла.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты получат первичные 

представления о философии и профессии философа, о предмете философии, 

основных этапах ее развития, наиболее актуальных проблемах научных 

поисков известных философов и традиционных разделах философского 

знания.       

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» 

студент должен: 

Знать 
- смысл и назначение философии и профессии философа; 

- предпосылки возникновения философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- традиционные разделы философии и философских дисциплин; 

- фундаментальные категории и понятия философии. 

- основных представителей философии. 

Уметь 

- понимать сложность философии как призвания и профессии; 

- различать базовые философские категории и термины; 

- работать над философскими текстами; 
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- дискутировать и полемизировать по актуальным вопросам 

философии; 

- быть философски толерантным к мнениям оппонентов. 

Владеть навыками 

- публичной речи и ведения дискуссии; 

- работы с системой каталогов в библиотеке; 

- формулировать собственное мнение; 

- реферирования философских текстов; 

- работы в команде. 

Пререквизиты: - нет 

Постреквизиты: История философии, Казахская философия, 

Онтология и гносеология, Философская антропология, Социальная 

философия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Смысл и назначение философии. Философия как призваниеи  

профессия 

2 Философия как система философского знания и обучения 

3 Разнообразие философской мысли и ее логические основания 

4 Исторические этапы развития философии 

5 Особенности философского миропонимания казахского народа 

6 Введение в диалектическую логику 

7 Введение в онтологию  

8 Проблема сознания в философии  

9 Философия как теория познания  

10 Проблема человека в философии 

11 Общество как объект философии  

12 Философия в эпоху глобализации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изучение дисциплины «Введение в специальность» имеет 

определяющее значение в процессе подготовки специалистов по философии, 

так как является самой первой ступенью в пути студентов к своей профессии. 

Объект изучения дисциплины – особенности философии как науки 

испециальности.  

Методы изучения дисциплины – историко-логический, 

диалектический, компаравистский. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний о специальности 

«Философия», истории развития философии и основных разделах 

философии. 
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Задачи дисциплины: 

- дать представление о круге проблем и функциональной 

целостности философии; 

-  изложить общую логику развития философии; 

- научить к работе над философскими текстами; 

- подготовить студентов к освоению новых философских дисциплин. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Смысл и назначение философии. Философия как призвание и  

профессия 

Предмет философии. Два взгляда на философию: философия как 

строительство теоретических систем, претендующих на «истинное» 

объяснение мира; философия как деятельность и как определенный тип 

отношения к миру, к другому и к самому себе. Характерные черты 

философского взгляда на мир. Историческое появление термина philosophia. 

Особенности профессии философа. Философ как знаток и учитель 

мудрости. Свободное применение своего разума – главное условие 

формирования истинного философа. 

Философия как система философского знания и обучения 

Традиционные разделы философии и философские дисциплины. 

Философская лекция и семинарское занятие. Самостоятельная работа по 

философии. Рубежные, промежуточный и итоговый контроли. Дипломная 

работаи государственный экзамен по философиикак завершающие формы 

учебного процесса бакалавриата специальности «Философия». 

Разнообразие философской мысли и ее логические основания  
Основной вопрос философии. Многообразие определений, форм и 

направлений философии. Материализм и идеализм. Философские 

направления и школы. Мировоззрение и философия. Соотношение 

мифологии, религии и философии.  

Функции философии: мировоззренческая, прогностическая, 

гуманистическая, практическая, критическая, функция рационализации и 

систематизации.  

Исторические этапы развития философии 

Восточная традиция духовности как отличительная черта 

древневосточной философии.  

Роль религии в формировании философии древней Индии в рамках 

ведической культуры. Первые философские представления о мире, человеке, 

жизни в Ведах. Самхиты, Брахманы, Араньяки как составные части Вед. 

Элементы философского сознания в Упанишадах.  

Прагматический характер философии Китая. Памятники китайской 

письменности «И цзин», «Ши цзин», «Шу цзин» как начало философии 
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Китая. Гармония с мирозданием, обществом и самим собой – главный 

философский принцип древнекитайского философского мышления. 

Первые философские учения Милетской школы античной философии, 

их натурфилософский характер. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Элейская 

школа: Парменид, Ксенофан, Зенон. Диалектика Гераклита из Эфеса. 

Пифагор: учение о числах. Софисты как учителя мудрости, добродетели и 

риторики. Протагор: человек есть мера всех вещей.   

Этика Сократа. Сократовские методы определения правильного знания. 

Гедоническая и киническая школы этики. Диоген: поиск человека.  

Платон: учение о государстве; теория идей; теория воспоминания; 

образ пещеры.  

Энциклопедизм  философии  Аристотеля и его учение о категориях,  

материи и форме. Аристотель о методологическом значении логики для 

познания. Учение о душе и разуме как основа аристотелевской этики. 

Человек – существо политическое.  

Философия эпохи эллинизма: кризис греческой демократии; стоицизм 

Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Эпикуреизм и неоплатонизм. Усиление 

стремления к религии и конец греческой философии.  

Предпосылки формирования средневековой арабо-мусульманской 

философии. Истолкование Корана мутакаллимами и мутазилитами. 

Философия «Чистых братьев».  

Критика аль-Газали рационального осмысления божественной 

первопричины. Суфийская философия Кожа Ахмета Ясауи. 

Универсализм, энциклопедизм, пантеизм и перипатетизм арабо-

мусульманской философии.  Учение аль-Кинди о разуме как об 

единственном источнике и критерии познания действительности. 

Энциклопедизм  знаний аль-Фараби – «Второго Учителя». Онтология, 

гносеология, логика, натурфилософия, этика, философия искусства аль-

Фараби. Учение аль-Фараби о добродетельном городе и современность. 

Классификация наук ибн Сины. Ибн Рушд: защита философии от 

ортодоксального мусульманства. Гуманистическая философия человека и 

общества Юсуфа Баласагуни.  Тюркская энциклопедия Махмуда Кашгари. 

Определяющее влияние арабо-мусульманской средневековой философии на 

европейскую научную мысль. 

Характерные черты средневековой христианской философии: 

схоластика, теоцентричность, формализм, безличность, спор о соотношении 

веры и разума, креационизм. Учение о Боге Аврелия Августина. Философия 

как теология. Спор об универсалиях. Пьер Абеляр: апеллирование к разуму. 

Фома Аквинский: обоснование доказательств существования Бога. 

Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения: Данте 

Алигьери, Франческо Петрарка, Колюччо Солютати, Лоренцо Валла, 

Марсилио Фичино, Пико делла Мирандоло и Мишеля 

Монтеня.Художественно-эстетический характер философии: Леонардо да 

Винчи. 
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Социально-политические концепции эпохи Ренессанса: Никколо 

Макиавелли, Томас Мор, Томмазо Кампанелла.  

Натурфилософия Ренессанса. Роль учений Николоса Кузанского, 

Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера в 

преодолении средневековой схоластики. Формирование гелиоцентрической 

картины мира.  

Философия Нового времени.Френсис Бэкон как родоначальник 

эмпиризма. Разработка индуктивного метода и логической систематизации 

процесса научной деятельности.  Учение об идолах. Ренэ Декарт как 

основоположник «новой философии» и новой науки. Предмет философии и 

картезианская концепция науки. Учение о методе как реформа философии.  

Джон Локк и начало критико-эмпирической традиции. Локковская 

теория познания. Д.Беркли: существовать – значит быть воспринимаемым.  

Д.Юм и проект создания новой «науки о человеке». Юмовская теория 

познания: критика теории «врожденных идей» и основных понятий 

схоластической философской традиции.  

Предпосылки формирования Просвещения как определенного типа 

мировоззрения. Универсальный характер Просвещения. Формы и виды 

просветительской деятельности. Французское Просвещение как 

«философская революция». «Энциклопедия» и ее роль в распространении 

просветительских идей. 

Общественно-политические условия формирования казахского 

Просвещения, его отличия от европейского и русского Просвещения.  

Влияние идей Просвещения на формирование классической немецкой 

философии.  Трансцендентальная философия Иммануила Канта как теория 

познания. Критический анализ Кантом познавательных способностей 

субъекта. Установление законов человеческого разума, определение его 

границ. Учение об антиномиях. Категорический императив Канта как 

проявление практического разума человека.  

И.Фихте: «автономность «Я». Раскрытие творческой природы 

мыслительной деятельности человека.  

Шеллинг: философия тождества объективного и субъективного как 

первоосновы всего сущего.  

Гегелевское учение о диалектике. Вильгельм Гегель об объективности 

научных категорий. Абсолютная идея как целостный мировой разум. 

Тождество бытия и разума. Особенности логики Гегеля.  

Антропологический материализм Людвига Фейербаха. Теория религии 

любви. Карл Маркс: материалистическое понимание истории. 

Предпосылки возникновения неклассической философии XIX в. (С. 

Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей, Л. Фейербах, 

неокантианство – Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Э. Кассирер).  

Феноменологическая философия как теория и практика социального и 

научного познания. Постфеноменологические проекты: философская 

герменевтика, философская антропология, экзистенциализм, прагматическая 
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философия, аналитическая философия, постпозитивизм, структурализм, 

постмодернизм, постмарксизм.  

Особенности и традиции русской философии. Славянофильство, 

западничество и марксизм в России. Учение Л.Толстого о смысле жизни, 

нравственном самосовершенствании и ненасилии. Метафизика 

«всеединства» и «русская идея» В.Соловьева. Персоналистская философия 

Н.Бердяева. 

Особенности философского миропонимания казахского народа 

Предпосылки формирования  философского миропонимания казахов. 

Предфилософия протоказахов.  

 Вербально-дискурсивный характер философского  мышления  

казахского народа. Основные категории философского миропонимания 

казахов. Философские мотивы в устном народном творчестве и 

произведениях казахских акынов и жырау. 

Антропоцентризм и гуманизм философии выдающихся представителей 

казахского Просвещения Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина и Абая 

Кунанбаева. Философское произведение «Қара сөз» Абая как уникальное 

явление мировой культуры. 

Введение в диалектическую логику 
Определение диалектики. Логическая и эйдетическая природа 

диалектика. Диалог как начало диалектики: «в споре рождаются истины». 

Категориальный характер диалектики. Целое и часть. Единство и различие. 

Тождество противоположностей. Категория противоречия. Законы 

диалектики. 

Введение в онтологию  

 Понятие бытия. Многообразие и единство бытия. Проблема 

субстанции. Плюрализм, дуализм и монизм как концепции видов бытия.  

Категория «материя» в античной философии и атомистической картине 

мира.Основные свойства бытия. Движение и развитие. Пространство и 

время. Системность и самоорганизация. Идеи синергетики. 

Проблема сознания в философии 

Современная наука о возникновении человеческого сознания. Сознание 

как свойство высокоорганизованной материи. Сознание как отражение. 

Общественная природа сознания. Формы общественного сознания. 

Структура сознания: познавательная, эмоциональная и мотивационно-

волевая сферы. Самосознание. 

Введение в гносеологию 

Проблема познаваемости мира. Виды познания. Субъект и объект 

познания.  Чувственное и рациональное в познании. Формы чувственного 

познания. Логические формы познания. Познание и знание. Научное 

познание и его особенности.Методы научного познания. Категории 

философии как ступени и формы познания. Истина и ее критерии. 

Объективная, абсолютная и относительная истина. 

Проблема человека в философии 
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Учения о происхождении человека. Философская антропология как 

целостная наука о человеке. Личность, индивид, индивидуальность. 

Биологизаторские и социологизаторские  концепции личности: Э.Уилсон, 

М.Фуко, Т.Парсонс, Р.Дарендорф.Структура личности. Проблема свободы, 

прав и ответственности личности.Философские теории о жизни и смерти, 

смысла и цели существования человека. 

Общество как объект философии 

Философское понятие общества. Природа как естественная основа 

общества. Географическая среда, первая и вторая природа. Понятие 

«ноосфера».  Основные подсистемы общества: экономическая, социальная, 

политическая и духовная. Общественное бытие и общественное сознание.  

Уровни и основные формы общественного сознания. Массовое сознание. 

Философия истории. Общество как исторический процесс. Концепции 

исторического процесса: теории Франсуа МариВольтера, Д.Вико, В.Гегеля, 

К.Сен-Симона, О.Конта, К.Маркса, Т.Парсонса, О.Шпенглера, А.Тойнби. 

Философия в эпоху глобализации 

Характеристика основных глобальных проблем современности. 

Создание Римского клуба как попытка привлечь внимание к глобальным 

проблемам и поиска путей их разрешения.  Своеобразие современного 

глобального сознания.  

Стратегия «Казахстан-2050»: Н.А.Назарбаев о десяти глобальных 

вызовах современности. Устойчивое разитие как оптимальный вид 

социального прогресса. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Философия как 

призваниеи   профессия. 

2. Структура и особенности философского образования. 

3. Основные разделы и направления в философии. 

4. Этапы развития мировой философии. 

5. Категории и понятия философского миропонимания казахов. 

6. Диалектическая логика. 

7. Основные вопросы онтологии. 

8. Проблема сознания в философии. 

9. Сущность и смысл познания. 

10.Человек и его бытие в мире. 

11. Философия общества. 

12.Новые векторы развития философии в эпоху глобализации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 
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1. Что такое философия? 

2. Кто такой философ? 

3. Какое определение философии и философу дали бы Вы? 

4. Прокомментируйте суждение Аристотеля: «Удивление 

побуждает людей философстовать». 

5. Что значит для философа свобода? 

6. Аргументируйте свой выбор профессии философа. 

7. Как Вы думаете, что дает человеку изучение философии? 

8. Каково соотношение мифа, религии и философии? 

9. Проанализируйте суждение Р.Декарта:»...каждый народ тем 

более гражданствен и образован, чем лучше в нем 

философствуют». 

10. Л.Фейербах: «Философия – мать наук». Согласны ли Вы с таким 

определением философии? 

11. Охарактеризуйте объекты изучения онтологии и гносеологии. 

12. Что исследует философская антропология? 

13. В чем сила философского знания? 

14. Что изучает социальная философия? 

15. Можно ли сказать, что: философия – это познание, философия – 

это нравственность, философия – это эстетика, философия – это 

логика? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Соотношение философии и частных наук. 

2. Мировоззрение и его структура. 

3. Характерные  черты Милетской школы античной философии. 

4. Антропологический поворот Сократа. 

5. Учение Платона об идеях. 

6. Энциклопедизм Аристотеля. 

7. Категории философского миропонимания казахов. 

8. Философские мотивы в творчестве казахских акынов и жырау. 

9. Политическая философия Чокана Валиханова. 

10. Гуманизм Ибрая Алтынсарина. 

11. Этическая философия Абая Кунанбаева. 

12. Понятие  и смысл концепции кармы в индийской философии. 

13. Взаимосвязь категорий «дао» и «дэ» в китайской философии. 

14. Особенности  средневековой арабо-мусульманской философии. 

15. Доказательства бытия божьего по Фоме Аквинскому. 

16. Антропоцентризм  и гуманизм философии Возрождения. 

17. Концепция отчуждения К.Маркса. 

18. Персоналистская философия Н.Бердяева. 

19. Философия жизни А.Шопенгауэра. 
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20. Сартр о проблеме свободы. 

21. Понятие абсурда в философии А.Камю. 

22. Основные проблемы онтологии и гносеологии. 

23. Философская антропология как целостная наука о человеке. 

24. Философия и проблемы экологии. 

25. Проблема войны и мира в философии: новые пути выхода из 

современного кризиса цивилизаций. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная: 

1. Әуезов М. Философия жайынан/ Таңдамалы. Алматы, 2013.  

2. Бердяев Н. Потребность человека в философии/Самопознание. 

М., 2014.  

3. Вебер М. Наука как призвание и профессия. /Избранные 

произведения. М., Прогресс, 2012. 

4. Гегель В. Отношение философии к другим наукам/Лекции по 

истории философии. М, Прогресс, 2014. 

5. Дильтей В. Сущность философии. М., Интрада, 2011. 

6. Кант И. Трактаты и письма. М, Прогресс, 2014. 

7. Сегизбаев О.А. История казахской философии : От первых 

архаичных представлений древних до философии развитых форм первой 

половины ХХ столетия : учебник для вузов. - Алматы: Ғылым, 2001. 

 

Дополнительная: 

1. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской философии. – 

Алматы: К-ИЦ ИФП  КН  МОН  РК, 2011.  

2. Есім Ғ. Сана болмысы. - Алматы: Қазақ университеті, 2007.  

3. Мырзалы С.К. Философия. - Алматы: Бастау, 2008. 

4. Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Часть 1,2. - Алматы: 

Жібек жолы, 2014. 

5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла/ Сочинения в 2-х томах. Т.2. М., 

2010. 

6. Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар әлемі:әлеуметтік-

философиялық талдау. - Алматы, БҒМ ФСИ баспасы, 2000.  

7. Нұрышева Г.Ж. Философия. Оқулық, Алматы, 2016. 

8. Шопенгауэр А. Критика кантовской философии/Сочинения. Т.1. М., 

2011. 

9. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А Философия. Оқулық.  

Алматы: Эверо, 2015. 

10. Ясперс К. Всемирная история философии. СПб., Наука, 2000. 
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PRYА 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объём 2 кредита 

 

Авторы: 

Рамазанова А.Х. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии; 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доценткафедры 

русской филологии и мировой литературы; 

Абаева Ж.С. –кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой литературы. 

 

Рецензенты: 

Сагикызы Аяжан–доктор философских наук, профессор зав.отделом 

философии Института философии, политологии и религиоведения Комитета 

науки МОН РК; 

Аташ Б.М.– доктор философских наук, доцент КазНУ имени аль-

Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

знатьнаучную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

- основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и  письменного текста; 
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- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

- знать технологиюинтерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы  профессиональной деятельности; 

-  быть компетентнымв профессиональной области делового общения. 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный язык философии и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности «Философия»    

1.3 О научных методах исследования в философии.Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология философии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Философия». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Философия». . 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в области «Философия».  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-философов 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих 

у будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности 

решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальности «Философия», 

его основную терминологию: познакомить с типологией профессиональных  

текстов и их компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков 

теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала 

с учетом профессиональных потребностей студентов. 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология философии. 

Узкоспециальные отраслевые термины философии. 

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 
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Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

Аннотирование философских текстов. Виды аннотаций с учетом 

особенностей потребителей. Справочно-библиографическое описание. 

Структура библиографического описания. Реферирование философских 

текстов. Виды репродуктивных и продуктивных рефератов. Рецензирование 

научного текста. Структура научной рецензии. Отзыв о научной работе. 

Структура научного отзыва. Резюме – выводы как текст вторичной 

информации. Выбор языковых средств для построения резюме – выводов. 

О научных методах исследования в философии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями. 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок. Правила составления 

библиографии. Тезирование философского текста. Виды тезисов в сфере 

философии. Конспектирование лекций как творческий процесс. 

Композиционно-смысловая структура философского текста. План 

развернутого содержания. План свернутого, сжатого содержания. 

Основная терминология философии в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология философии дефиниции 

терминов в специальных научных текстах. Философская и общенаучная 

терминология. Работа над интернациональными словообразовательными 

элементами, входящими в состав терминов. Нахождение в тексте и анализ 

общенаучных и философских терминов. Составление терминологических 

словарей по философии. Термины в научно-популярных текстах, 

особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 
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Официально-деловые тексты и их 

разновидности:законодательные, административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  

Культура устной речи и особенности речевого поведения в 

профессиональной сфере. 

Определение культуры речи. Две ступени освоения профессионального 

русского языка: 1) правильность речи, 2) речевое мастерство. Типы норм 

языка: императивные (обязательные) и диспозитивные (вариантные) нормы. 

Качества хорошей (образцовой речи). Правильность речи. Правильный выбор 

слова и формы слова. Чистота речи. Канцеляризмы, речевые штампы. 

Логичность речи. Законы логики. Устранение алогизмов в речи. 

Стилистические ошибки и недочеты культуры речи. Ошибки по отдельным 

уровням языковой системы. Определение практической стилистики. 

Проблемы выбора словесных единиц в процессе выражения мысли и 

построения связного высказывания. 

Устная речь как показатель образованности и культуры человека. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена мнениями о 

прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в определенных 

коммуникативных ситуациях, связанных с естественной профессиональной 

деятельностью. Совершенствование этики речевого поведения.  

 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности 

 Усвоение специального профессионально-ориентированного 

материала с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения 

специальных смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе 

их интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-философов. . 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-философа . 

Термины, обозначающие этапы развития философской науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  

Синтаксические особенности научного стиля. Выделение характерных 

синтаксических особенностей научного стиля. Конструкции, близкие по 

значению, но выраженные различными синтаксическими единицами 

(параллельные синтаксические конструкции). Составление собственных 

монологов-рассуждений на основе прочитанного с использованием 

синтаксических особенностей научной речи.  
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Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  

русского языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое 

взаимодействие, речевое воздействие. Стимулированный диалог – 

обращение, предложение, совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена 

мнениями о прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в 

определенных коммуникативных ситуациях, связанных с естественной 

профессиональной деятельностью. Совершенствование этики речевого 

поведения.  

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
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Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по философии в аспекте связности, 

логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 

Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

«Философия». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

Составление терминологических словарей по философии. 

Тезирование философского текста. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена 

мнениями о прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в 

определенных коммуникативных ситуациях, связанных с естественной 

профессиональной деятельностью. 

Составление собственных монологов-рассуждений на основе 

прочитанного с использованием синтаксических особенностей научной речи. 

Беседа-полилог о научном стиле, составление микротекстов на 

заданную философскую тему, кратких сообщений в форме монолога с 

использованием языковых средств, свойственных научному стилю. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1.Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-философа . 

2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (философский энциклопедический словарь). 

3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

6.Чтение первоисточников по специальности. Введение в активный словарь 

терминов по специальности, использование их в речи.  

7.Функционально-смысловые типы профессиональной речи. Описание как 

тип речи. Повествование в профессиональных сферах общения. Рассуждение, виды 

рассуждения. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К. Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Зуева Н.Ю. Практическое пособие по развитию навыков научной 

речи: для вузов гуманитарного профиля в 2-х ч. Основной курс. Алматы¸ 

2007. 

7. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. 

Жаркынбековой.– Алматы, 2012. – 226. 
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2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). – СПб., 2012. – 

136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г. Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер.  

на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Введенская Л. А. Русский язык: практикум. Учебное пособие – 

М., 2009. 
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POIYa 2202– ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков КазНУ им. аль-Фараби 

Карабаева А.Г. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела КазНУ им. аль-Фараби; 

Алиев Ш.Ш. – доктор PhD, старший преподаватель кафедры 

философии КазНУ им аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Казахского национального университета имени аль-

Фараби; 

Сарыбай М.Ш. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

университета Международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана; 

Исмагамбетова З.Н. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии КазНУ им. Аль-Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 

профессионально ориентированной образовательной программы выпускника 

современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного языка – одно 

из важных условий осуществления международного сотрудничества и 

повышения квалификации в рамках академической мобильности в условиях 

полиязычного образования в соответствии с принципами развития научно-

исследовательского университета. Профессионально-ориентированный язык 

выступает как средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение 

специализированного  материала ориентированы, во-первых, на 

использование студентами профессиональных знаний, а во-вторых, на 

успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим 

совершенствованием базовых умений иноязычного общения достигается 

профессионально-ориентированный уровень системных, предметных, 

межличностных, социокультурных компетенцийв использовании языка в 
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целях профессионального общения. Профессионально-ориентированный 

язык – продолжение курса базового английского языка, изучаемого в 

школьной программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин 

(ООД). Релевантным является усиление общепрофессиональной и 

межкультурной направленности траектории обучения студента на основе 

лингвистического компонента, формирование неподдельного интереса к 

будущей профессии, к феноменам иной ментальности и культуры в 

сопоставлении с семантическим и ценностным фондом родной культуры. В 

ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных специальных текстов, аудио- и видеоматериалов, 

адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, 

языковые единицы, обозначающие реалии, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством и экономикой стран изучаемого языка. 

Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в объеме уровней В2-

С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 

объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-коммуникативные 

компетенции; формировать умения и навыки использовать языки в 

профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

• знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

• практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

• знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 

программы). 

 

предметные компетенции: 

уметь: 

• понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

  извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  
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• аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного 

языка  

основное содержание текстов по специальности, при необходимости 

пользуясь словарем;  

• аргументировать, решать типовые стандартные профессионально- 

ориентированные задачи. 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, включающую 

активный и пассивный лексический минимум терминологического 

характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

 

Пререквизиты:«Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении, Онтология и теории познания, Казахская философия 

Постреквизиты: Социальная философия, Философская антропология, 

Этика и эстетика, дисциплины специализации 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

«философия» на профессионально-ориентированном иностранном 

языке (английском). Работа с текстами о современном состоянии 

философии.  

2 Выражение метаязыка специальности «философия»: казахские 

(русские) и английские соответствия. Интернациональный фонд 

терминообразования. Понятие о терминообразовании на английском 

языке. Профессионально-ориентированная терминология на 

иностранном (английском языке 

3 Предметная сфера специальности «философия» на профессионально-

ориентированном английском языке. Работа со специальными 

текстами по специальности «философия». 

4 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации.Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 

Отчеты 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 

профессиональные дебаты, презентации, конференции по 

специальности «философия». 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности «философия» на английском языке 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам на английском языке) по 

специальности «философия».  

8 Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке по специальности «философия». 

Специальный профессионально-ориентированный материал по 

специальности «философия» и его использование в заданных 

ситуациях профессионального общения (написание эссе, статей, 

тезисов, рефератов) по специальности «философия» 

9 Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению) по специальности «философия». 

10 Связь профессионального английского языка с профилирующими 

дисциплинами по специальности «философия» 

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 
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специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 

основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 

английского языка. 

Предметомучебной дисциплиныПрофессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки на 

профессиональном английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на 

расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 
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деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, 

чтообеспечит обучающимся конкурентное преимущество при 

осуществлении образовательной мобильности или продолжении 

образования, а также на рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение 

вспециальность «философия» на иностранном профессиональном языке 

(английском). Работа с текстами о современном состоянии отрасли 
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Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

на заданную тему по специальности «философия». Реферирование и 

аннотирование статей по специальности «философия» по различным 

проблемам профессиональной области: Понятие «образование». Роль 

образования в жизни человека. Знание иностранного (английского) языка в 

формировании образованного специалиста. Понятие коммуникации. 

Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и значение 

профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык профессиональной 

коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. Официальные и 

неофициальные виды (формы) профессиональной коммуникации, 

применение языка. Роль иностранного (английского) языка в 

профессиональной коммуникации. Роль иностранного (английского) языка в 

преподавании профессиональных дисциплин.  

Выражение метаязыка специальности «философия»: казахские 

(русские) и английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 

специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 

терминосистемы специальности «философия» на английском языке. Понятие 

об общих парадигмах терминов специальности «философия». Терминология 

– составная часть национального языка. Терминология – знаковая модель 

определенной теории специальной области знания или профессии по 

специальности «философия». Профессионально-ориентированная 

терминология на иностранном (английском) языке по специальности 

«философия». Основные источники формирования терминосистемы 

специальной отрасли знания по специальности «философия». 

Заимствованные иноязычные термины (латинские, греческие, английские), 

интернациональный фонд (терминообразование на основе английского 

языка) в области философии. Терминологические словари Одноязычные и 

двуязычные профессиональные словари по сспециальности «философия». 

Работа с лексикографическими источниками на иностранном языке 

(традиционными и on-line) по специальности «философия». Сопоставление 

словников профессиональных словарей на английском, казахском/русском 

языках по специальности «философия». Информационный поиск 

(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы по философским дисциплинам.  

Предметная сфера специальности «философия» на иностранном 

(английском) языке 

Работа со специальными текстами по специальности «философия». 

Сведения о профилирующей области (науке). Краткая история философии. 

Внутренняя структура научной области. Основные функции специальности. 

Профессиональная область и культура. Предметная сфера специальности 

философия на иностранном (английском) языке. Профилирующая 

специальность («философия») и ее место в системе образования. 

Профилирующая специальность – совокупность профессиональных 

дисциплин. Объект и предмет различных разделов профилирующей науки. 
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Основные теоретические проблемы специальных дисциплин по 

специальности «Философия». Выдающиеся ученые специальной науки. 

Школы и направления в области философии. Структура современной 

профессиональной науки – философии (по направлениям).  

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации 

Деловая переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, 

Заметки, Отчеты: структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на английском языке.  

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции по 

специальности «философия». Отличие этих понятий. Институт переговоров: 

виды, функции, динамика и правила проведения. Профессиональныедебаты 

как высший пилотаж ораторского мастерства (ораторского искусства). 

Дебатобаза: база кейсов и аргументов для профессиональных дебатов. 

Подготовка презентаций по профессиональной теме. Проведение 

конференции на заданную тему. Подготовка минидокладов на конференцию. 

Структура профессионального спича. 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности«философия»на английском языке 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в межкультурной 

коммуникации на английском языке. Виды межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

Перевод и межкультурная коммуникация. Межличностная коммуникация. 

Знакомство с основными межкультурными различиями во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам на английском языке) по 

специальности «Философия» 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении (на английском языке). Академическое 

чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 

языке, источники информации). Устные формы академического общения 

(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). 

Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. Раскрытие 

основных понятий темы; сочетание теоретического материала с конкретными 

практическими примерами на иностранном языке. Семинарское занятие на 

http://ru.idebate.org/debatabase
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иностранном языке как одна из основных форм организации учебного 

процесса.  

Профессиональная компетенция по специальности «философия»: 

ориентированность на специальные тексты на английском языке по 

специальности «Философия» 

Профессионально-ориентированный материал по специальности 

«философия» и его использование в заданных ситуациях профессионального 

общения (написание эссе, статей, тезисов, рефератов) по специальности 

«философия». Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, 

статья, доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация). Специальный 

профессионально-ориентированный материал и его использование в 

заданных ситуациях профессионального общения: структура, композиция 

(написание эссе, статей, тезисов, рефератов) по специальности «Философия» 

Выдающиеся ученые в профессиональной области («Философия») 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

философии. Общие и частные вопросы профессиональной области в трудах 

выдающихся ученых. Представители современного казахстанского научного 

знания. Основные тенденции зарубежных направлений профессиональной 

сферы. Профессиональные школы и концепции. Тексты из трудов известных 

ученых в области специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на 

иностранном (английском) языке по материалам учебно-методических 

пособий по дисциплинам специальности). 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами по специальности «Философия» 

Структура специальности «философия» и особенности дисциплин 

«философия», входящих в эту структуру. Связь профессионального 

иностранного (английского) языка специальности «философия» с основными 

дисциплинами бакалавриата «философия»: «Введение в специальность» 

«философия» и др. Специальный профессионально-ориентированный 

материал по специальности «философия» и его использование в заданных 

ситуациях профессионального общения. Профессиональная компетенция: 

ориентированность на специальные тексты на иностранном (английском) 

языке. Чтение, аудирование, комментирование текстов по тематике 

специальности на профессионально-ориентированном английском языке. 

Реферирование, конспектирование текстов на иностранном языке, 

посвященных проблемам специальности.  

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» – 

«Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык». 

2. Избранная специальность как научная отрасль. 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках . 

4. Основные научные школы и открытия в области специальности. 

5.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество. 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

7. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

8. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

9. Категории и концепции классической и современной философии на 

английском языке. 

10. Термины и концепции социальной, эпистемологической и 

когнитивной сферы на английском языке. 

11. Западная англоязычная философия ХХ в. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный стиль): 

общее понятие.  

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы). 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Английский язык  – международный язык. 

12. Культурный проект «Триединство языков» 

13. Англоязычая социальная философия и философи науки на 

английском языке. 

14. Специфика терминов научного исследования на английском языке. 
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15. Особенности научного языка и пееревода по специальности 

«Философия». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные 

со специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3.Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему.  

4. Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 

6. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 

5. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

6. Язык и национальный характер. 

7. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

8. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

9. Труды ученых Казахстана профессиональной области (на 

иностранном языке). Реферат. 

10. Человек и окружающая среда (Эссе). 

11.Интернационализация образования. Образование  будущего (Эссе). 

12. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 

13. Особенности чтения и перевода социально-философских тексов по 

специальности «Философия». 

14. Словарь терминов истории философии, онтологии, теории познания 

и эпистемологии на английском языке. 

15. Словарь терминов научного общения на английском языке по 

специальности «Философия». 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010. 

3. Introductory Guide to the Common European Framework of 

Reference (CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 

2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 
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2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. LearningtoSpeakinPublic : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New 

York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

 

Дополнительная: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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IF 1203 – ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

Объем 6 кредитов 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – докторфилософских наук, профессор, зав.кафедрой 

философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Хасанов М.Ш. –доктор философских наук, профессор кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Сыргакбаева А.С. –доктор философских наук, профессор кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Сабит М.С. – доктор философских наук, профессор Алматинского 

университета энергетики и связи; 

Абдрасилова Г.З. – кандидат  философских наук, доцент Казахского 

национального университета им.аль-Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Историяфилософии» является обязательным 

компонентом образовательной программы по подготовке бакалавров 

специальности«Философия». В ходе ее изучения будущие философы получат 

знания о мировом историко-философском процессе. Курс охватывает такие 

периоды развития мировой философии как: Предфилософия казахов, 

Философия Древнего Востока, Античная философия, Философия эпохи 

Возрождения, Философия Нового времени, Философия европейского 

Просвещения, Классическая немецкая философия, Зарубежная 

философияконца ХVIII – начала ХХІ века, Казахская философия. 

Знание истории философии является важным условием понимания 

основных философских проблем и разных подходов к их решению. Курс 

формирует у будущих специалистов по философии мировоззренческие, 

нравственные и смысложизненные ориентиры. 

Основные компетенции студентов:  

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать  

- основные этапы развития философии;  

- актуальные проблемы отечественной и мировой философии;  

- жизнь и деятельность философов, творивших историю философии и 

их концепции; 

Уметь 

- сопоставлять, сравнивать, выделять общее и различное в мировой 

философии;  
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- вести философский диалоги полемику по вопросам истории 

философии; 

- применять историко-философские знания в различных личностных 

жизненных ситуациях и при анализе общественных явлений. 

Владеть навыками 

- работы над философскими текстами; 

- ведения философских дискуссий и полемики; 

- письменного изложения своих знаний по истории философии. 

Пререквизиты: Введение в специальность. 

Постреквизиты: Казахская философия, Онтология и гносеология, 

Философская антропология, Социальная философия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Предфилософия казахов 

2 Философия древнего Востока 

3 Античная философия 

4 Средневековая арабо-мусульманская философия 

5 Средневековая христианская философия  

6 Философия эпохи Возрождения 

6 Философия Нового времени 

7 Философия европейского Просвещения 

9 Классическая немецкая философия  

10 Зарубежная философия конца ХVIII – начала ХХІ века 

11 История казахской философии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изучение истории философии имеет важное значение для формирования 

профессиональных знаний будущего философа. Освоение знаний о 

возникновании философии, знакомство с ее историей, основными проблемами, 

направлениями и школами, с философскими трудами известных мыслителей 

человечества является обязательным условием философского образования.  

Особо следует выделить рассмотрение предфилософии и истории 

философии казахского народа,  что, несомненно, сыграет определяющую роль в 

становлении национального самосознания и патриотизма молодого поколения 

философов. 

Объект изучения – история мировой философии. 

Методы изучения – историко-логический, диалектический, 

компаративистский, биографический. 
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Цель изучения дисциплины «История философии» – формирование у 

бакалавров знаний о богатейшей истории философии, начиная с древнейших 

времен до современности. 

Задачи дисциплины : 

- дать студентам знания об основных этапах развития и разделах 

философии; 

- ознакомить студентов с главными философскими направлениями и 

школами; 

- сформировать навыки работы над философскими текстами крупнейших 

представителей истории философии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предфилософия казахов 

Предпосылки формирования  философского миропонимания казахов. 

Предфилософия протоказахов. Возникновение и смена форм древних 

культур на территории Казахстана. Элементы мировоззрения в структуре 

андроновской и бегазы-дандыбаевской культурах. Традиционные верования 

протоказахов. Поклонение Тенгри, Жер-Су, Умай. Влияние идей соседних 

цивилизаций на формирование самобытного философского мировоззрения 

казахов.  

Основные характеристики кочевого образа жизни: единение с 

природой, стремление к постоянному обновлению и движению, 

свободомыслие, приоритет нравственности. Вербально-дискурсивный 

характер философского  мышления  казахского народа.  

Основные категории философского миропонимания казахов: «дүние», 

«өмір», «өлім», «араласу», «намыс», «парыз», «қанағат», «кісілік», «ізгілік», 

«жақсылық», «жамандық», «бақыт». 

Философия Древнего Востока 

Место философии древнего Востока в мировой философии.  Восточная 

традиция духовности как отличительная черта древневосточной философии.  

Роль религии в формировании философии древней Индии в рамках 

ведической культуры. Первые  философские представления о мире, человеке, 

жизни в Ведах. Самхиты, Брахманы, Араньяки как составные части Вед. 

Элементы философского сознания в Упанишадах. Ортодоксальные и 

неортодоксальные философские школы древней Индии. Философия 

буддизма. Провозглашение достоинства человека, способного своими силами 

стать нравственной личностью. Противопоставление человеческого духа 

внешнему материальному миру.  Сильнейшее воздействие индийской 

философии на мировую человеческую мысль. 

Прагматический характер философии Китая. Памятники китайской 

письменности «И цзин», «Ши цзин», «Шу цзин» как начало философии 

Китая. Гармония с мирозданием, обществом и самим собой – главный 

философский принцип древнекитайского философского мышления. 
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Основные школы китайской философии. Роль категорий  жэнь, чжун 

юн, цзюнь-цзы, дао, ди, инь и ян, ли, сяо, тянь-ся, ци, у-вэй в установлении 

иерархического порядка вещей.  

Конфуцианство как этико-социальное учение и своеобразная 

государственная политическая концепция. Роль философии даосизма в 

обеспечении преемственности между элитной мудростью и верованиями 

простого народа. Теория познания и этико-политические идеи Мо-цзы.  

Десять принципов Мо-цзы в формировании китайского практицизма. Легизм 

о преобразовании общества на основе единого для всех закона. 

Формирование научного знания как специфика развития философской 

мысли в древнем Египте. Постановка вопроса о сущности человека. «Книга 

мертвых». Влияние философии древнего Египта на развитие древнегреческой 

и мировой науки и философии. 

Античная философия 

Генезис древенегреческой философии. Свобода экономических 

отношений как основа роста духовной культуры. Определяющяя роль 

философии в жизни древнегреческого полиса. Милетская школа философии. 

Натурфилософские учения Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена и 

становления европейской науки и философии. 

Элейская школа. Парменид: взгляды о Вселенной. Истоки пантеизма в 

миропонимании Ксенофана. Противоречивость философии Гераклита из 

Эфеса. Атомизм в античной философии. Эмпедокл о четырех стихиях, 

являющимися «корнями всех вещей». Анаксагор: природа – это бесконечное 

множество вечных и мельчайших частиц. Демокрит: все в мире состоит из 

атомов и их движения.  

Пифагорейское учение о числах и заключенных в них соразмерности. 

Всемирная гармония есть совершенное выражение Бога. 

Школа софистов. Софисты как учителя мудрости и добродетели.  

Риторика как умение побеждать в государственных делах.  

Сократ: поворот к проблеме человека. Рациональная этика Сократа. 

Философия – это не умствование, а средство формирования добродетельного 

и справедливого человека. Сократовские методы достижения истинного 

знания: ирония, майевтика, дефиниция. Логика Сократа.  

Платон: идеи есть истинное бытие. Учение Платона об идеальном 

государстве. Этика Платона. Разумная, аффектная, вожделеющая душа как 

разные типы добродетели и людей. 

Энциклопедизм  философии  Аристотеля. Его учение о категориях,  

материи и форме. Аристотель о методологическом значении логики для 

познания. Учение о душе и разуме как основа аристотелевской этики. 

Человек – существо политическое.  

Кризис греческой демократии в конце IVв. до н.э. и формирование 

философии эллинизма. Невозмутимость и спокойствие как жизненный идеал 

стоиков. Человек и его счастье – главные объекты философствования 

Эпикура. Гедонизм: наслаждение – единственный смысл жизни. Киническая 
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философия как проповедь естественности и личной свободы. Аскетизм 

Диогена. Сенека о роли философии в жизни человека. Размышления о 

вечном Марка Аврелия. Практический характер философии Марка Туллия 

Цицерона. Скептицизм Пиррона. Расправа над Ипатией – первой женщиной-

философом как завершение блестящей эпохи античной философии в истории 

человеческой мысли. 

Средневековая арабо-мусульманская философия 

Факторы, влиявшие на формирование средневековой арабо-

мусульманской философии и этапы ее развития. Становление школ 

мусульманского богословия. Истолкование Корана мутакаллимами и 

мутазилитами. Неоплатонизм «Чистых братьев».  

Философские аспекты классического суфизма. Все сущее есть Бог и 

Бог существует во всем. Мухиддин ибн Араби: концепция универсального 

человека. Критика аль-Газали рационального осмысления божественной 

первопричины. Тюркская ветвь суфизма. Личный опыт «переживания» и 

постижения Бога в мире и в себе Кожа Ахмета Йасауи. 

Универсализм, энциклопедизм, пантеизм и перипатетизм арабо-

мусульманской философии. Учение аль-Кинди о разуме как об единственном 

источнике и критерии познания действительности. Энциклопедизм знаний 

аль-Фараби – «Второго Учителя». Онтология, гносеология, логика, 

натурфилософия, этика, философия искусства аль-Фараби. Учение аль-

Фараби о добродетельном городе и современность. Классификация наук ибн 

Сины. Ибн Рушд: защита философии от ортодоксального мусульманства. 

Гуманистическая философия человека и общества Юсуфа Баласагуни.  

Тюркская энциклопедия Махмуда Кашгари. Определяющее влияние арабо-

мусульманской средневековой философии на европейскую научную мысль. 

Средневековая христианская философия 

Распространение христианства в европейском средневековье. 

Превращение римско-католической церкви в централизованную, 

экономически, идеологически и политически могущественную организацию. 

Апологетика как первая попытка обоснования христианского мировоззрения 

философскими средствами. Учения Юстина, Татиана, Тертуллиана как 

противопоставление христианства философии. Элементы неоплатонизма в 

теологическом учении Оригена. 

Второй этап патристики. Разработка христианской догматики 

философии в работах Августина Аврелия, Дионисия Ареопагита, Максима 

Исповедника.  

Особенности схоластики как логического обоснования теологии с 

помощью использования элементов античной философии. Учения Северина 

Боэция и Иоанна Эриугены. Ансельм Кентерберийский: четыре 

доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм: спор об универсалиях. 

Развитие Пьером Абеляром умеренного реализма. Богопознание Фомы 

Аквинского. Уильям Оккам: размежевание разума и веры, философии и 
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религии. Роль и место средневековой философской мысли в истории 

философии.  

Философия эпохи Возрождения 

Социально-экономические предпосылки формирования философии  

Возрождения. Расцвет искусства и естественных наук и его влияние на 

философскую мысль. Переход от теоцентризма к антропоцентризму. 

Гуманизм как отличительная черта эпохи Возрождения.  Данте Алигьери, 

Франческо Петрарка, Колюччо Солютати: возвышение человеческого начала. 

Антропоцентризм Лоренцо Валла, Марсилио Фичино, Леонардо да Винчи. 

Пико делла Мирандоло: человек – центр мироздания и творец своего счастья. 

Мишель Монтень: отстаивание независимости и самостоятельности 

человеческой личности. 

Социально-политические концепции эпохи Ренессанса. Никколо 

Макиавелли: «цель оправдывает средства». Гуманистический принцип 

свободы воли Томаса Мора. Теократическое государственное устройство 

Томмазо Кампанеллы.  

Реформация как протест против ренессансного возвеличивания 

человека. Выступление Мартина Лютера против монополии церкви. 

Высмеивание духовенства Эразмом Роттердамским. Жан Кальвин: спасение 

через Слово Божье. 

Концепции  платонизма, неоплатонизма и аристотелизма в науке и 

искусстве. Роль учений Николоса Кузанского, Николая Коперника, 

Джордано Бруно, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера в преодолении 

средневековой схоластики. Формирование гелиоцентрической картины мира.  

Философия Нового времени 

 Становление капиталистического способа производства, падение 

авторитета церкви и бурный рост науки. Появление прогрессивно 

настроенного класса буржуазии, заинтересованного в развитии 

естественнонаучных исследований.  Поиск методов познания: эмпиризм и 

рационализм, материализм и идеализм. Новая, механистическая картина 

мира. Господство в философии принципа «субъектно-объектных 

отношений». 

Фрэнсис Бэкон как основатель эмпирического опыта познания. «Знание 

– сила». Учение об идолах. Индуктивный метод познания.  

Рационализм Рене Декарта. Правила мышления в получении 

достоверного знания. Проблема субстанции. Рациональная дедукция и 

дуализм Декарта.  

Социально-политические взгляды Томаса Гоббса. Теория 

общественного договора.  

Джон Локк: естественное состояние общество как состояние свободы и 

равенства. Учение Локка о разделении трех ветвей власти – фундамент 

будущего демократического государства. 

Пантеизм Бенедикта Спинозы в решении проблемы субстанции. Этика 

Спинозы: свобода есть познанная необходимость. 



144 
 

Монадология Готфрида Лейбница.  

Субъективный идеализм Джорджа Беркли. Солипсизм Давида Юма. 

Кризис английского эмпиризма. 

Философия европейского Просвещения  

Общность различных типов Просвещения в истории человечества.  

Шарль Луи Монтескье о генезисе и сущности общества на основе 

естественных факторов. Франсуа Вольтер: равенство есть равенство перед 

законом и правом. Теория общественного договора Жан Жак Руссо. Критика 

феодальных устоев в произведениях Дени Дидро. Создание «Энциклопедии, 

или Толкового словаря наук, искусства и ремесел». Материализм Клод 

Адриан Гельвеция, Жюльена Оффрэ Ламетри  и Поль Анри Гольбаха. 

Просвещение как путь к социальному прогрессу. 

Классическая немецкая философия 

Влияние идей Просвещения на формирование классической немецкой 

философии.  Трансцендентальная философия Иммануила Канта как теория 

познания. Критический анализ Кантом познавательных способностей 

субъекта. Установление законов человеческого разума, определение его 

границ.  Учение об антиномиях. Категорический императив Канта как 

проявление практического разума человека. Философия права Канта. 

И.Фихте: «автономность «Я». Раскрытие творческой природы 

мыслительной деятельности человека. Шеллинг: философия тождества 

объективного и субъективного как первоосновы всего сущего. Искусство как 

откровение. 

Гегелевское учение о диалектике. Вильгельм Гегель об объективности 

научных категорий. Абсолютная идея как целостный мировой разум. 

Тождество бытия и разума. Особенности логики Гегеля. Национальный дух – 

двигатель исторического развития.  

Антропологический материализм Людвига Фейербаха. Теория религии 

любви. Любовь как универсальный закон разума и природы. 

Зарубежная  философия конца ХVIII- начала ХХІ века 

Учение Карла Маркса как соединение фейербаховского гуманизма с 

критическим социальным анализом. Концепция отчуждения. Отчуждение 

труда как основа политического, правового, экономического и нравственного 

отчуждения в обществе. Материалистическое понимание истории: 

материальное производство как основа всего процесса развития общества в 

целом. Теория общественно-экономических формаций. Фридрих Энгельс об 

основных законах диалектики и формах движения материи. 

Позитивизм: провозглашение культа науки и изменения предмета и 

роли философии. Огюст Конт  о философии как о синтетической науке, 

занимающейся обобщением достижений естественных наук. Развитие 

Джоном Стюартом Миллем индуктивных логических методов познания. 

Герберт Спенсер об идее существования эволюции в биологическом мире.  

Основные проблемы махизма – второго этапа позитивизма. 

Эмпириокритицзм и субъективный идеализм Эрнеста Маха и Рихарда 
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Авенариуса.  Конвенционализм  Анри  Пуанкаре. Неокантианство как 

возрождение кантовского трансцендентального идеализма и роли 

познающего разума в естествознании и обществознании. Марбургская и 

Баденская школы неокантианства. 

Герменевтика как общая теория понимания. Фридрих Шлейермахер: 

«непонимание как фундаментальный феномен».  Вильгельм Дильтей: 

разработка теоретических основ «наук о духе». Феноменология Эдмунда 

Гуссерля. Ханс Георг Гадамер о понимании как о необходимом условии 

осмысления социальноо бытия. Предпосылки формирования  «Философии 

жизни». Пессимистическая философия Артура Шопенгауэра: мир как 

неразумная воля и слепая сила. Фридрих Ницше о переоценке христианских 

ценностей. Учение о сверхчеловеке. Анри Бергсон о роли интуиции в 

постижении сущего. 

Логический позитивизм, аналитическая философия как третий этап 

позитивизма. Венский философский кружок: философия – род деятельности, 

направленный на анализ естественных и искусственных языков. 

Постпозитивизм о гипотетическом характере любого научного знания. 

Карл Поппер: принципы демаркации и фальсификации научного 

утверждения. «Открытая наука в открытом обществе». Концепция научно-

исследовательских программ Имре Локатоса. Теория научных революций 

Томаса Куна. Марк Полани: личностное знание – основа научного прогресса. 

Социально-философские условия формирования экзистенциализма. 

Серен Къеркегор: человек как цель и смысл мировой эволюции. 

Мартин Хайдеггер о подлинном и неподлинном бытии человека.  Жан 

Поль Сартр: человек есть проект, выбирающий свободу или несвободу. 

Проблема абсурда в философии Альбера Камю.   

Психоаналитическая философия. Учение о бессознательном Зигмунда 

Фрейда. Карл Густав Юнг: коллективное бессознательное и архетипы 

сознания. Эрих Фромм о противоречивости человеческого существования. 

Постмодернизм: философствование без субъекта. Мишель Фуко о 

коренном переосмыслении проблемы взаимоотношений элементов системы 

«субъект – познание – мир». Жак Деррида: деконструкция как способ 

изучения текста. 

Поиск структурализмом устойчивых логических структур и связей 

объектов. Обращение Клода Леви Стросса к анализу мифологического 

мышления. Жан Лакан: структуралистская ревизия 

фрейдовскогопсихоанализа. 

Философия прагматизма. Чарльз Пирс о неразрывной связи между 

рациональным знанием и разумной целью, прагматизмом. Уильям Джеймс: 

истинность знания определяется его полезностью для поступков людей. 

Философия радикального эмпиризма Джона Дьюи. 

Философский мистицизм. Теософский мистицизм Е.Блаватской. 

Антропософия Рудольфа Штайнера. Интиуитивный способ познания Карла 

Кастанеды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
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Судьба России как главная проблема русской философии. Основные 

направления русской философии. Русский марксизм. Практическая 

направленность на изменение общественно-политического строя – 

отличительная особенность российского марксизма. Г.В.Плеханов об 

определяющей роли географической среды в развитии производительных сил 

общества. В.И.Ленин о практике революционной борьбы пролетариата.  

Принцип двух партий в философии – материализма и идеализма. Ленинское 

определение материи. 

Философия  соборности и этика В.С.Соловьева. Смысложизненная и 

нравственная философия Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Особенности 

философских учений С.Л.Франка, Н.А.Бердяева, Л.Шестова, Н.О.Лосского, 

И.А.Ильина.  

История казахской философии 

Философское содержание казахского фольклора как отражение 

многообразной  жизни  и  истории казахов. Нерушимость системы ценностей 

провербального общества. Свободомыслие, наивный реализм и стихийный 

материализм в пословицах и поговорках. Мировоззренческое значение 

образов казахского героического и лирического эпоса. Интенсивная 

консолидация казахов  в единую народность как основная тематика 

творчества жырау  и  акынов  ХV-XVIIIвеков. Идея «Жерұйық» Асан Кайгы 

как основа построения независимого казахского ханства. Нравственно-

этические вопросы в произведениях Казтуган, Доспамбет, Шалкииз жырау. 

Изменения образа мыслей казахских жырау в период острого 

экономического и военно-политического кризиса в конце ХVІІ-первой 

половине XVIII веков.  Размышления Ахтамберды жырау и Умбетей  жырау 

как поэтизированная философия, направленная на осмысление сущности 

жизни и смерти, отношений с вечностью. Этическая философия Бухар 

жырау. Дихотомия добра и зла в творчествеШал акына. 

Основные особенности развития казахской общественной мысли в ходе 

присоединения Казахстана к России. Прогрессивные элементы народного 

сознания и идеи независимости в творчестве Махамбета Утемисова. 

Философское мировоззрение поэтов эпохи «Зар заман» Дулата Бабатаева, 

Шортанбая Канаева. 

Общественно-политические условия формирования Казахского 

Просвещения, его отличия от европейского и русского Просвещения. 

Антропоцентризм и гуманизм философии Чокана Валиханова, Ибрая 

Алтынсарина и Абая Кунанбаева.  Философское произведение «Қара сөз» 

(Слова назидания) Абая как уникальное явление мировой культуры. 

Философия религии и нравственная философия Абая Кунанбаева. 

Особенности общественно-философских взглядов звездной плеяды 

казахской интеллигенции начала ХХ века. Философское мировоззрение 

Султанмахмута Торайгырова. Философия политики Алихана Букейханова. 

Философия истории Мержакыпа Дулатова. Вопросы философии образования 

и философии языкознания в творчестве Ахмета Байтурсынова. Мухтар 
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Ауэзов о роли философии в жизни человека и общества. Проблема жизни и 

смерти в поэзии Магжана Жумабаева. Шакарим Кудайбердиев: искание 

истины. Его «Үш анық» как философское размышление о бытии, душе и 

нравственном совершенствовании человека. 

Основные проблемы казахстанской философии советского периода: 

изучение проблем диалектики, философских проблем естествознания,  

межнациональных отношений, научного атеизма, истории казахской 

общественной и философской мысли,  философского наследия аль-Фараби. 

Казахстанская философия постсоветского периода: обращение к 

духовным истокам казахской национальной философии и культуры, изучение 

«белых пятен» в казахской философии, поиски новых путей развития 

независимого Казахстана, философское осмысление традиционной и 

городской культуры, ренессанс фарабиеведения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предфилософияказахов. 

2. Основные категории казахского миропонимания. 

3. Древнеиндийская философия. 

4. Китайская философия. 

5. Античная философия. 

6. Арабо-мусульманская средневковая философия. 

7. Средневековая христианская философия. 

8. Философия Возрождения. 

9. Философия Нового времени. 

10. Классическая немецкая философия. 

11. Западноевропейская философия конца ХVIII- начала ХХІ века. 

12. Казахская философия: история и современность. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Роль философии в жизни человека и общества. 

2. Сущность основных категорий философского миропонимания 

казахов. 

3. Категории  «араласу» , «дүние». 

4. Категории «өмір», «өлім». 

5. Категории «жақсылық», «жамандық». 

6. Этическое содержание казахской философии. 

7. Йога: философия и практика. 

8. Философское содержание текстов Упанишад. 

9. Конфуцианство: «Учение о середине». 

10. Категории даосизма. 

11. Милетская школа античной философии. 



148 
 

12. Диалектика Гераклита. 

13. Космология пифагорейской школы. 

14. Этика Сократа. 

15. Учение Платона об идеях. 

16. Платон о государстве. 

17. Логика Аристотеля. 

18. Онтологическое учение Аристотеля.  

19. Этические школы Древней Греции. 

20. Теоцентризм средневековой философии. 

21. Учение о трансценденции Аврелия Августина. 

22. Средневековый спор об универсалиях. 

23. Учение Фомы Аквинского. 

24. Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона. 

25. Идея научного метода Ренэ Декарта. 

26. Этика Баруха Спинозы. 

27. Субъективизм Джорджа  Беркли и Дэвида Юма. 

28. Взгляды на общество и личность Томаса Гоббса и Джона Локка. 

29. Учение Иммануила Канта об априорном знании. 

30. Категорический императив Канта. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Диалектика и логика Вильгельма Гегеля. 

2. Государство, нация, человек в философской системе Гегеля. 

3. Антропологический материализм Людвига Фейербаха. 

4. Материалистическое понимание истории  Карла Маркса. 

5. Сущность теории отчуждения Маркса и ее социальный смысл. 

6. Фридрих Энгельс о диалектике природы. 

7. Лев Толстой о смысле жизни и нравственном совершенствовании. 

8. Философия  жизни Артура Шопенгауэра.  

9. Учение Фридриха Ницше о человеке и сверхчеловеке. 

10. Экзистенциализм и его проблематика. 

11. Понятие абсурда в философии Альбера Камю. 

12. Философия языка и язык философии Абу Насра аль-Фараби. 

13. Суфийская философия Кожа Ахмета Йасауи. 

14. Философские мотивы в творчестве казахских акынов и жырау. 

15. Философия казахского Просвещения.  

16. Философские  взгляды Чокана Валиханова. 

17. Вопросы философии образования в творчестве Ибрая 

Алтынсарина. 

18. Проблемы бытия бога, мира и человека в «Қара сөз» Абая 

Кунанбаева. 

19. Трактат «Три истины» Шакарима Кудайбердиева. 
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20. Философские мысли в творчестве казахской интеллигенции 

начала ХХ века. 

21. Вопросы социальной философии в творчестве Алихана 

Букейханова. 

22. Мухтар Ауэзов о роли философии в жизни человека. 

23. Философия истории Мержакыпа Дулатова. 

24. Вопросы философии языка в творчестве Ахмета Байтурсынова. 

25. Проблема жизни и смерти в поэзии Магжана Жумабаева. 

26. Особенности казахстанской философии советского периода. 

27. Развитие марксистской диалектики в трудах казахских 

философов. 

28. Фарабиеведение в Казахстане. 

29. Казахская философия эпохи независимости. 

30. Роль казахстанских философов в возрождении национального 

самосознания казахского народа. 
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http://ru.scribd.com/doc/117895756/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
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9. Орынбеков М.С. Предфилософия протоказахов. – Алматы: Өлке, 

1994. 

10. Реале Джованни и Антисери Дарио. Западная философия от 

истоков до наших дней. СПб, 1994. 

11. Соловьева Г.Г. Современная западная философия. Алматы, 2012. 

12. Степанянц М.Т. Восточная философия: вводный курс. Избранные 

тексты. – Москва: Восточная литература, 2001. 
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KF 1204 – КАЗАХСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Объем – 3 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор  философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Аскар Л.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

КазНУ им. аль-Фараби; 

Куранбек А.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 

Сәбит М.С. – доктор философских наук, профессор кафедры 

Алматинского университета энергетики и связи; 

Алтаев Ж.А. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Казахская философия» является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности«5В020100-Философия». При составлении Типовой 

программы были использованы и систематизированы труды отечественных 

ученых, изучающих философское миропонимание казахского народа и 

читающих авторские курсы по казахской философии. Программа направлена 

на научное и историко-философское освоение богатейшего философского 

наследия казахского народа.  

Основные формы компетентности студентов: 

В результате изучения дисциплины «Казахская философия» студенты 

должны: 

Знать: 
- истоки и основные этапы развития казахской философии; 

- виднейших представителей казахской философии, их мировоззрения 

и идеи;  

- особенности казахской философии в контексте тюркского 

миропонимания;  

- основные принципы, категории и понятия национального 

философского процесса познания. 

Уметь:  

- анализировать проблемы формирования и развития казахской 

философии; 



152 
 

- классифицировать виды и формы национального 

миропонимания;  

- анализировать понятийный аппарат и терминологию казахской 

философии. 

Владеть навыками: 

- анализа феноменов национального мышления;  

- работы над оригинальными источниками и материалами по истории 

казахской философии; 

- участия в дискуссиях и свободной полемики по проблемам казахской 

философии; 

- письменного изложения своих взглядов; 

- творческого использования знаний по казахской философии в 

различных сферах общества. 

Пререквизиты: Введение в специальность, История философии. 

Постреквизиты: Этика и эстетика, Онтология и 

гносеология,Социальная философия, Философская антропология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Предмет казахской философии, методология исследования и 

предпосылки формирования   

2 Мифология и предфилософия протоказахов  

3 Добродетельная философия аль-Фараби 

4 Сущность и особенности миропонимания Махмуда Кашгари и Юсуфа 

Баласагуни   

5 Философские проблемы тюркской ветви суфизма 

6 Философские воззрения в эпоху Алтын Орда  

7 Философские основания национальной идентичности в эпоху казахского 

ханства 

8 Философема исторического процесса в творчестве казахских 

мыслителей  

9 Философия акынов и жырау, биев и шешен 

10 Казахская народная философия 

11 Свобода как фундамент этнического миропонимания в казахской степи  

12 Философия Казахского Просвещения. Философские мысли Чокана 

Валиханова 

13 Просветительская философия Ибрая Алтынсарина  

14 Мировоззрение Абая как квинтэссенция казахской философии  

15 Казахская философия начала ХХ века  

 

 

 

 



153 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 Дисциплина направлена на изучение феномена «Казахская 

философия». В процессе освоения данной дисциплины студент ознакомится 

с основными концептами национальной философии, проанализирует труды 

видных представителей казахской философии. 

Изучение дисциплины способствует формированию у студентов 

знаний о философском миропонимании казахского народа и воспитанию 

национального патриотизма гражданина Казахстана, обладающего 

личностным мировоззрением.  

Объект изучения – становление казахской философии и этапы ее 

развития.  

Методы исследования – историческое и логическое, системный анализ, 

компаравистика, реконструкция, герменевтический и биографический. 

Цель дисциплины «Казахская философия» – дать студентам 

всестороннее знание о казахской философии. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными представителями казахской 

философии и их произведениями; 

-  показать основные особенности и специфику казахской 

философии ;  

- определить место казахской философии в структуре казахской 

духовной культуры. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет казахской философии, методология исследования и 

предпосылки  формирования  

Предмет казахской философии, методологические проблемы и 

основные концепции ее исследования. Место казахской философии и в 

мировой философии. Мировоозренческие основы формирования и развития 

казахской философии, ее структура, историко-культурные истоки, 

особенности, традиции и направления. Этапы развития казахской 

философии.  

Мифология и предфилософия протоказахов 

Мифологические начала культуры мышления казахского народа. 

Древние понятия о возникновении мира. Мировоззренческие ориентиры и 

первоначальные категории протоказахов и их соотношения. Верование и 

мифология саков, усунов, хуннов и канглы.  

Традиционное мировоззрение тюрков и его особенности. 

Древнетюркская письменность. Мировоззренческие ориентиры в Орхон-

Енисейских текстах. Основные категории традиционного мировоззрения 
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тюрков. Этические, онтологические и антропологические проблемы в  

тюркском традиционном миропонимании.  

Религиозные, мифологические, натурфилософские и 

мировоззренческие мысли в духовном наследии Коркыт. Смысл бытия 

человека. Проблемы жизни и смерти. Философская сущность борьбы со 

смертью. Философия борьбы за бессмертие через музыку. Влияние Коркыт 

на развитие казахской философии и связь с интеллектуальным наследием 

человечества.   

Добродетельная философияАль-Фараби 

Духовные и теоретические истоки мировоззрения аль-Фараби.  

Энциклопедизм аль-Фараби. Проблемы естествознания, бытия человека и 

общества. Основные принципы онтологии аль-Фараби. Учение о разуме. 

Цели, характер и содержание логико-гносеологических исследований аль-

Фараби.  Учение о добродетельном городе и счастье. Эстетические грани  

учения о музыке. Историческое значение философии аль-Фараби. 

Сущность и особенности мировоззрения Махмуда Кашгари и 

Юсуфа Баласагуни  

Тюркские традиции создания словарей.  Структура тюркского словаря 

Махмуда Кашгари и отражение культурно-социального, исторического 

опыта (пословицы, эпосы, мифы). Этимология слова и историческое 

сознание. Место тюркского словаря в казахской философии.  

Философско-мировоззренческие проблемы в «Кутадгу билик» Юсуфа 

Баласагуни. Рационалистические традиции, космологические, 

онтологические, гносеологические и социально-этические проблемы в его 

творчестве. 

Философские проблемы  тюркской ветви суфизма  

Основные принципы и идеи суфийской философии. Философская 

традиция Ходжа Ахмета Йасауи, место культуры суфизма в ее становлении и 

теоретические основы суфийского познания. «Диуани хикмет». Учение «хал» 

и его основные принципы. Гносеология Йасауи. Учение об единстве бытия. 

Человек, мир и бог в философии Йасауи. Учение о нравственности, духовной 

свободе и воле человека. Место учения Йасауи в тюркском  и казахском 

мировоззрении.   

Философское содержание работы Ахмета Иугнеки «Дар истины». 

Этические и дидактические ценности. Суфийское миропонимание Сулеймена 

Бакыргани.  

Философские воззрения в эпоху Алтын Орда  
Историко-философкие и политические основы формирования 

государства Алтын Орда. Духовно-мировоззренческие ориентиры в эпоху 

Алтын Орда и их значимость для казахской философии.  

Философские представления и понятия в «Кодекс Куманикус», его 

лингво-философские особенности. Этические и философские мысли Сайфа 

Сарайи. Эстетические образы в «Махаббатнаме» Хорезми. Познавательная 
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сущность творчества Кутып. Мировоззренческие содержание произведений 

Хусам Катиба.  

Философские основания национальной идентичности в эпоху 

казахского ханства 
Влияние законов Степи на формирование Казахского ханства. 

Социально-философские мотивы в политико-правовых взглядах деятелей 

казахского ханства. Социальное бытие и национальная культура казахов. 

Развитие своеобразных этнофилософских особенностей казахской 

философии. Социо-культурная ситуация в эпоху казахского ханства и 

национальный тип философствования.  Ценностная сущность мировоззрения 

Асан Кайгы в национальном единении казахов. Значение философской 

традиции в казахском обществе периода Казахского ханства.  

Философема исторического процесса в творчестве казахских 

мыслителей 
Мировоззренческие основы «Чингис-наме» Отемис кажы. Мухаммед 

Хайдар Дулати – основатель философии истории казахов, его «Тарих-и 

Рашиди». Философское миропонимание Кадыргали Жалаири. «Шежире-и 

тюрк» Абильгазы и философия истории казахов. Философский контекст 

«Жеті Жарғы». Историко-философские проблемы в книге Курбангали 

Халида Аягози «Тауарих хамса» . 

Философия акынов и жырау, биев и шешен  

Соотношение философия және поэзии. Традиции акынов и жырау в 

становлении национальной философской мысли и национального 

миропонимания. Политическая и социальная деятельность жырау. 

Философские мысли в творчестве акынов и жырау. Проблема историко-

социального бытия в философии жырау. Сыпыра, Котан, Кетбуга жырау в 

казахском миропонимании. Мир философии Шалкииз жырау. Философские 

толгау Казтуган Суюнишулы.  Философия воинского подвига Доспамбет 

жырау. Социальные идеи в творчестве Жиембет, Маргаска, Актамберди, 

Бухар жырау. Этическое содержание произведений Шал акын. Философские 

мысли о человеке и его жизни в творчестве Шернияз, Суюнбай, Шоже, 

Жанак, Кемпирбай акынов.  

Философия казахских биев и шешен. Степное ораторское искусство – 

своеобразный феномен цивилизации и философии. Социальная природа, 

сущность и функции риторики. Философские взгляды Толе би, Айтеке би и 

Казыбек би. Философия социального единства в ораторском искусстве 

казахов. Ценностные особенности гуманистической философии казахских 

биев и шешен. 

Политическая философия в казахской риторике. Политические 

концепции биев и шешен, их преемственность. Геополитические мысли, 

дипломатические воззрения и философия власти. Проблема национального 

патриотизма в ораторском искусстве казахов.  

Казахская народная философия  
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Ценность, жизненная сущность и историческое значение народного 

миропонимания. Мировоззренческое содержание и традиции народного 

творчества. Народная философия – преемственность традиции и сознания. 

«Устная – письменная история – шежире» как   первооснова национального 

миропонимания и национальной философии.  

Кочевничество и оседлость: идентичность и специфика. 

Мировоззренческие проблемы кочевого образа жизни. Кочевой образ жизни 

– основа формирования философского миропонимания казахов. 

Философские категории «араласу», «кісілік», «намыс», «парыз», «қанағат», 

«өмір», «өлім».  

Философия традиционной системы нравов казахского народа. 

Духовный смысл запретов.   

Мировоззренческое содержание казахских сказок. Философские мысли 

в казахских пословицах и их воспитательное значение. Философия народных 

слов назидания. Кара олен как литературно-философское наследие 

казахского народа. Отражение в айтысах миропонимания казахского народа, 

его духовно-эстетических, социально-философских взглядов. 

Мировоззренческие основы воинского подвига казахских батыров. 

Философские мотивы в героических эпосах казахов: эпическое сознание, 

бытие совершенного человека.   

Народное ремесло казахского народа и его философско-культурные 

основы. Традиционное мировоззрение и философские основания народной 

медицины. Целительная философия Отейбойдак Тлеукабылулы.  

Свобода как фундамент этнического миропонимания в казахской 

степи  

Историческое сознание казахского кочевого общества и его 

мировоззренческие проблемы. Миропонимание номадов.Идея свободы в 

казахском мировоззрении. Философские, этические и политические идеи 

Махамбета Отемисулы. Проблема одиночества в его творчестве.  

Философское содержание произведений поэтов эпохи «Зар-заман». 

Философские, нравственные и религиозные проблемы в творчестве Дулата 

Бабатайулы. Философские мотивы творчества Шортанбая Канайулы. 

Национальная идея в стихах Мурата Монкеулы. Политическо-правовые идеи 

в мировоззрении поэтов «Зар-заман». 

Философия Казахского Просвещения. Философские мысли Чокана 

Валиханова 

Возникновение, основные особенности и исторические основания 

Казахского Просвещения. Истоки формирования философского 

мировоззрения Чокана Валиханова. Идеи человека, общества, знаний, науки 

и прогресса. Философия его этнографических исследований. 

Просветительская философия Ибрая Алтынсарина 
Педагогические взгляды И.Алтынсарина. Философская мысль в 

назидательных стихах. Этические ценности в его рассказах о нравственности 

и религиозно-философское мировоззрение.  Философские основания 



157 
 

иссследований мыслителя по проблемам народного просвещении и 

этнографии. Антропоцентрический и гуманистический характер учения 

Ибрая Алтынсарина.  

Мировоззрение Абая как квинтэссенция казахской философии  

Особенности философского мышления Абая Кунанбаева. Нравственно-

этическая концепция Абая. Идея «Адам бол!» в мировоззрении мыслителя. 

Философские выводы и образцы мудрости в поэтических произведениях  

Абая. «Слова назидания» как опыт философского осмысления бытия 

казахского народа. Главный поэт казахского народа о соотношении человека 

и бога, веры и разума, о смысле жизни. Эстетические взгляды мыслителя. 

Абай и духовное развитие казахского народа. 

Казахская философия начала ХХ века  

Шакарим Кудайбердиев – продолжатель традиции школы Абая. Его 

философия «ар-ұждан» (совести), социальные, просветительские и 

естественнонаучные взгляды. 

Религиозная философия Машхур Жусуп Копеева, его 

естественнонаучные и политико-социальные мысли. Философия жизни 

Гумара Караша, его рассуждения о соотношении религии и просвещения. 

Философия национального пробуждения конца ХХ-начала 

ХХвека. 

 Философские проблемы  в трудах Алихана Букейханова, Ахмета 

Байтұрсынова, Мержакыпа Дулатова, Мустафы Чокая, Магжана Жумабаева, 

Жусупбека Аймаутова, Султанмахмута Торайгырова, Жакыпа Акпаева, 

Мухтара Ауэзова и других представителей звездной плеяды казахской 

интеллигенции конца ХІХ-начала ХХ века. Разработка теоретических 

проблем науки, культуры, образования и будущего общественного 

устройства. 

Роль философии казахской интеллигенции в национальном 

пробуждении казахского народа.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предпосылки формирования и духовные истоки казахской 

философии.  

2. Миропонимание протоказахов.  

3. Основные понятия философского миропонимания казахского 

народа.  

4. Казахская философия в средние века.  

5. Философская система аль-Фараби. 

6. Суфийская философия Ходжа Ахмета Йасауи.  

7. Философское творчество мыслителей эпохи Алтын Орда. 

8. Философские мысли периода казахского ханства.  

9. Философия акынов и жырау. 

10. Философские воззрения казахских биев и шешен. 
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11. Казахского Просвещения. 

12. Социальная философия Чокана Валиханова.   

13. Философское наследие Абая. 

14. Учение «ар-уждан» (совесть) Шакарима Кудайбердиева.  

15. Казахская  философия начала ХХ века. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Осуществите обзор проблем периодизации казахской философии.  

2. Определите  философский смысл традиционных верований 

протоказахов. 

3. Проанализируйте «Книгу Коркыт Ата». 

4. Выявите мировоззренческие ориентиры Орхон-Енисейских 

текстов. 

5. Раскройте сущность социально-этических концепций в работе 

аль-Фараби «Трактат о взглядах добродетельного города».  

6. Покажите лингво-философские аспекты произведения Махмуда 

Кашгари «Диуани лугат ат-тюрк». 

7. Расскажите о философии власти в работе Юсуфа Баласагуни 

«Кутадгу билик». 

8. Определите этические категории в труде Ахмета Иугнеки «Дар 

истины». 

9. Раскройте лингво-философские аспекты «Кодекса Куманикуса». 

10. Выявите сущность этических и философских мыслей Сайфа 

Сарайи. 

11. Дайте анализ уроков мудрости в хиссах Насреддина Рабгузи.  

12. Покажите  эстетические образы в «Махаббатнаме» Хорезми.  

13. Раскройте историко-философское содержание творчества 

Мухаммед Хайдара Дулати.  

14. Проанализируйте художественные, религиозно-философские и 

политические взгляды Кадыргали Жалаири. 

15. Определите философский контекст «Жеті Жарғы».   

16. Выразите свои мысли о философском содержании творчества 

Асана Кайгы. 

17. Проведите анализ философских мировоззрений Толе би, Казыбек 

би и Айтеке би.  

18. Раскройте морально-этическую концепцию Машхура Жусупа 

Копеева. 

19. Проанализируйте просветительскую философию Ибрая 

Алтынсарина на примере его работы «Қазақ хрестоматиясы». 

20. Раскройте сущность философских мыслей в поэзии Абая.  
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21. Дайте анализ философских проблем в работе Шакарима 

Кудайбердиева «Үш анық». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВТЕЛЕМ 

 

1. Философские мотивы в творчестве Шалкииз жырау. 

2. Философские рассуждения Казтугана Суюнишулы. 

3. Философия военного подвига Доспамбет жырау.  

4. Основные идеи призведений  Бухар-жырау. 

5. Философское содержание стихов Шал акына.  

6. Философский смысл поэзии Суюнбая. 

7. Философия мудрости Толе би.    

8. Философия риторики Казыбек би. 

9. Философское миропонимание Айтеке би.   

10. Философия в поэзии Махамбета.  

11. Философские и нравстенные проблемы в творчестве Дулата 

Бабатайулы.  

12. Религиозные и философские понятия в толгау Шортанбая 

Канайулы  «Атамыз – Адам пайғамбар».  

13. Национальная идея в поэзии Мурата Монкеулы. 

14. Философия религии в работах Чокана Валиханова «Тенгри», 

«Следы шаманства у казахов». 

15. Религиозно-философские мысли в работе Ибрая Алтынсарина 

«Мұсылманшылықтың тұтқасы» (Основы мусульманства).  

16. Философия «Қара сөз» (Слова назидания) Абая Кунанбаева. 

17. Философское содержание работы Шакарима Кудайбердиева «Үш 

анық» ( Три истины).  

18. Религиозное мировоззрение в поэзии Машхур Жүсупа Копейулы. 

19. Общественно-политическая и культурно-просветительская 

деятельность Гумара Караша.   

20. Философия языка в произведении Ахмета Байтурсынова  

«Әдебиет танытқыш» (Литературоведение). 

21. Философские проблемы в работе Жүсупбека Аймауытова «Жан 

жүйесі мен өнер таңдау». 

22. Философские мысли в произведении Магжана Жумабаева 

«Педагогика» . 

23. Мухтар Ауезов о философии в статье «Философия жайынан». 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. − Алматы, 

Жазушы, 2013. 
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2. Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға 

дейін) Қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. – Алматы, 

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты, 2014. 

3. Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға 

дейін) XV–XIX ғасырлардағы қазақ философиясының тарихи сипаттамасы. – 

Алматы, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты 2014. 

4. Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы. – Алматы, 

Ғылым, 2005. 

5. Сегизбаев О.А. История казахской философии. Алматы, Ғылым, 

2001.  

Дополнительная: 

1. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических  идей в казахской 

философии.  – Алматы, ИФПР КН МОН РК, 2011. 

2. Ғарифолла Есім. Қазақ философиясының тарихы. − Алматы, 

Қазақ университеті, 2005. 

3. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Йасауи дүниетанымы. − Алматы, 2011. 

4. Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени 

негіздер.Ұжымдық монография. – Алматы, 2013. 

5. Қазақ халқының философиялық мұрасы сериясы: Жиырма 

томдық. – Астана, 2005-2007. 

6. Қазақ философиясы: өткені, бүгіні және болашағы / Казахская 

философия: прошлое, настоящее и будущее; Ред. Г.Ж. Нұрышева, А.Х. 

Рамазанова. – Алматы, 2016. 

7. Қожа Ахмет Яссауи. Диуани Хикмет. − Алматы, 2000. 

8. Қасабек А., Алтай Ж. Қазақ философиясы. – Алматы: Эверо, 

2016. – 212 б. 

9. Молдабеков Ж.Ж. Қазақтану. – Алматы: Қазақ университеті, 

2003.  

10. Нұрышева Г.Ж. Адам өмірінің философиялық мәні. Алматы, 

Інжу-маржан, 2011. 

11. Раев Д.С. Қазақтың шешендік өнері: философиялық пайымдау. 

Алматы, 2001. 

12. Уәлиханов Ш.Ш. Көптомдық шығармалар жинағы /Ш. 

Уәлиханов.  Алматы: Толағай групп, 2010.  

13. Ұлттық тәуелсіздік және қазақ философиясы. Оқу құралы. – 

Алматы, 2011. 
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TPA 1205 – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ 

 

Объем  2 кредита 

 

Авторы: 

Борецкий О.М. –кандидат философских наук, доцент 

кафедрыфилософиифакультета философии и политологии КазНУ имени аль 

Фараби; 

Аскар Л.А. –кандидат философских наук, доцент кафедры 

философиифакультета философии и политологии КазНУ им.аль Фараби. 

 

Рецензенты: 

Булекбаев С.Б. – доктор философских наук, профессор Казахского 

университета международных отношений и мировых языков; 

Аташ Б.М. – доктор философских наук, доцент Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Теория и практика аргументации», входящяя в число 

обязательных компонентов образовательной программы бакалавриата 

специальности «Философия», представляет собой синтез основ логики и 

риторики. Этот предмет направлен на изучение в систематизированном виде 

основных теоретических положений логического и критического мышления, 

выработку навыков аргументированного дискурса и способности 

конструктивной полемики.  

Данный курс поможет начинающим философам познакомиться с 

природой аргументации, типами доказательств и подробно узнать о том, 

какие типы аргументов являются лучшими. 

Излишне говорить о том, насколько важна сегодня задача 

формирования сильной языковой личности, владеющей точной и 

убедительной речью, способной создавать аргументированный дискурс, 

вести доказательную и конструктивную полемику. 

Содержание типовой учебной программы соответствует содержанию 

большого массива учебной и практической литературы по логике и риторике, 

вышедшей за последнее десятилетие. Структура программы позволяет 

обеспечить практическую направленность курса, максимально приблизив его 

к формированию способностей и навыков будущих специалистов. 

Основные формы компетенции студентов: 
В результате изучения курса студенты должны: 

знать основные принципы классической и неклассической логики; 

основные логические законы; основные категории риторики в контексте 

теории коммуникации; психологические основы аргументации, философские 
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виды аргументации, логико-риторические приемы ведения дискуссии и 

полемики; 

уметь делать аргументированные выводы, выполнять различные 

логические построения, распознавать логические ошибки и уловки; 

практически осуществлять аргументированный дискурс, владеть основными 

приемами научной и философской аргументации, стратегией и тактикой 

полемики; 

владеть навыками контраргументации, логико-риторического анализа 

различного рода уловок, способностью убеждения, а также результативного 

ведения дискуссии и полемики. 

Пререквизиты:Введение в специальность, История философии 

Постреквизиты: Онтология и гносеология, Социальная философия 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

1. История логики и риторики как теория аргументации 

2. Логика и риторика в традиционном мировоззрении тюрко-казахов 

3. Логические основы аргументации 

4. Доказательство и опровержение 

5. Виды логических умозаключений в аргументации 

6. Ошибки и уловки в аргументации 

7. Виды философской аргументации 

8. Полемика как основная форма аргументации 

9. Алгоритмы речевого поведения 

10. Влиятельная коммуникация и ее правила 

11. Философское вопрошание и аргументация 

12. Изобретение аргументированного текста 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Изучение теории аргументации и практическое применение этих 

знаний имеет большое значение для специалистов гуманитарного профиля. 

Философское образование необходимо включает в себя способность 

убедительного и обоснованного суждения, умение конструктивно и 

критически мыслить и выражать это мышление в языковой форме. 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика аргументации» 

является формирование культуры мышления как способности правильного, 

творческого и критического мышления через изучение логических, 

философских, психологичесих и других сторон аргументации, постижение 

логических основ, приемов и методов аргументации, алгоритмов и правил 

речевого поведения, стратегии и тактики продуктивного диалога и полемики.  
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Задачи дисциплины: 

 дать студентам представление об основных способах риторического 

влияния и логического убеждения, показать роль и значение аргументации в 

поиске истины и достижении цели; 

 ознакомить студентов с правилами и законами логического 

мышления, алгоритмами речевого поведения, видами аргументации и 

способами ведения диалога.  

 сформироовать практические навыки аргументированного дискурса 

как важнейшей и неотъемлемой составляющей философского мышления и 

сильной языковой личности. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История логики и риторики как теория аргументации 
Генезис искусства аргументации в Древнем мире: Индия, Китай, 

Древняя Греция. Античной логика как первая теоретическая основа 

аргументации. Софистика, эристика, диалектика. Аргументация у Сократа, 

Платона и Аристотеля. «Риторика» Аристотеля. Ораторское искусство в 

Древнем Риме: Цицерон и Квинтилиан.   

Риторическая культура Средних веков. Схоластика. Риторика и 

практика диспута в средневековом университете. Искусство убеждения и 

украшения речи в эпоху Возрождения. Ф.Бэкон и Б. Паскаль об 

аргументации и красноречии в Новое время. Картезианская логика.  

Риторика и аргументация «философии жизни»: А. Шопенгауэр и Ф. 

Ницше. 

Риторический Ренессанс ХХ века. «Новая риторика» Х. Перельмана. 

Модель аргументации Ст. Тулмина. Прагматическая аргументация и 

современные приемы убеждающего дискурса. 

Логика и риторика в традиционном мировоззрениии тюрко-

казахов 

Риторика Анахарсиса. Логика и риторика в лингво-поэтическом 

наследии аль-Фараби. Роль и влияние Аристотеля на философском 

формировании аль-Фараби. Единства языка и мышления в философии аль-

Фараби. Место логики в классификации наук мыслителя. Силлогизм, софизм, 

аналитика идиалектика в логическом ученииАбу Насра аль-Фараби.  

Особенности убеждения и построения речи казахских биев и шешен 

(риторов). Специфика аргументации мысли в творчестве жырау. Методы 

обоснования мысли и вопрошания в казахском фольклоре. Умозаключение в 

наследии казахских просветителей. Логические мысли в творчестве 

казахской интеллигенции начала ХХ века. Логика и риторика в современном 

казахстанском обществе и перспективы ее развития. 

Логические основы аргументации 

Законы логики как основа правильного мышления. Логика и риторика. 

Главное правило Логоса. 
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Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. 

Закон достаточного основания. Формальная и диалектическая логика – 

главная опора аргументированного дискурса. 

Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. Логические 

требования (правила) к тезису, аргументам и демонстрации. Критерии 

успешной аргументации. 

Доказательство и опровержение 

Понятие и признаки доказательного мышления. Виды доказательств. 

Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Доказательство «от 

противного». Разделительные доказательства.  Практика обоснования. 

Типичные ошибки в доказательствах.  

Понятие опровержения. Контраргументы. Прямое и косвенное 

опровержение тезиса. Основные приемы скептической речи. Ирония и 

пародия. «Доведение до абсурда». Паралогизмы, софизмы и логические 

парадоксы в аргументации. 

Виды логических умозаключений в аргументации 

Умозаключение как форма мышления. Дедуктивное умозаключение. 

Непосредственное умозаключение. Простой категорический силлогизм.  

Сокращенные и сложные силлогизмы.  

Условное и условно-категорическое умозаключение. Сокращенный 

силлогизм (эктимема). Фигуры силлогизма. Модусы силлогизма. 

Индуктивное умозаключение. Понятие индукции и индуктивного 

метода. Полная и неполная индукция. Статические обобщения. Индукция на 

основе установления причинно-следственных связей. Проблемы и основные 

ошибки, возникающие при использовании индуктивного метода.  

Умозаключение по аналогии.Понятие аналогии. Виды аналогии и ее 

функции. Условия состоятельности выводов по аналогии. Роль аналогии в 

науке. 

Ошибки и уловки в аргументации 

Корректное и некорректное доказательство. Искусство манипуляции. 

«Эристическая диалектика» Шопенгауэра.  

Логические ошибки и уловки: неопределенность тезиса и подмена 

тезиса. Аргументы «adhoc» и «adhominem». Порочный круг и 

предвосхищение основания. Уловки «перенос», «улитка», «да-нет», «тень». 

Психологические уловки: «ярлык», «карлсон», «провокатор», «приманка», «а 

завтра...».Нейтрализация уловок. 

Виды философской аргументации 

Специфика философской рациональности как миропонимания. 

Философская вера, знание и понимание. Философское вопрошание. 

Особенности античной аргументации. Апелляция к авторитету в 

средневековой схоластике. Логические основы философской аргументации.      

Обращение к здравому смыслу и очевидности как способ философского 

обоснования. Эмоционально-психологическая аргументация в философии. 
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Аргументация через обращение к мифу и притче в истории философии. 

Аналогия как способ философского обоснования. 

Полемика как основная форма аргументации 

Диалог и монолог — искусственная и естественная речь. Виды и типы 

полемики. Тема полемики. Диалектика и эристика. Спор как риторический 

жанр. Концепция спора И. С. Поварнина. 

Принципы корректной и тематической полемики. Стратегия и тактика 

полемики. Эристические уловки и приемы завоевания. 

Алгоритмы речевого поведения 

Основной закон риторики. Соответствие типа речи ситуации общения. 

Правило краткости. Формула восприятия речи. Правило Макиавелли. 

Правило Деккера. Достижение естественности речи. Конструктивный 

принцип коммуникации. Формула Черчиля. Варианты начала речи. 

Влиятельная коммуникация и ее правила 

Аргументация как коммуникативный процесс. Фасцинация. Основные 

правила влиятельной коммуникации. Методы убеждения: метод Сократа, 

метод «да..., но», метод замедления темпа, метод двусторонней 

аргументации, метод «атаки на воображение», метод Гомера.  

Философское вопрошание и аргументация 

Понятие философского вопроса. Вопрос и проблема. Вопросно-

ответная природа диалога. Понятие вопроса и его логическая структура. 

И.Кант о метафизических и педагогических вопросах. Х.-Г. Гадамер о 

природе вопроса. Искусство постановки вопроса. Виды вопросов. 

Корректные и некорректные вопросы. Релевантность вопросов и ответов. 

Техника вопросов в аргументации. 

«Логика вопросов и ответов» Р.Дж. Коллигвуда. Концепция диалога 

Я.Хинтикки и Д.Бачмана. 

Изобретение аргументированного текста 
Особенности создания философского текста. Эссе и философская 

публицистика. Академичность и афористичность философского текста. 

Представление об изобретении, композиции и произнесении текста. 

Эвристика и риторика. Технология обоснования, доказательства и 

убеждения. Изобретение на заданную тему. Формулировка позиции и 

разработка аргументов. Анализ аргументов (факты, научные истины, 

свидетельства веры, законы логики). Аргументация и контраргументация по 

заданному тезису.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Аргументация и ее роль в достижении истины и успеха. 

2. Основные виды философской аргументации. 

3. Аргументация в современной массовой культуре. 

4. Алгоритмы влиятельной речи. 
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5. Основные виды и типы полемики. 

6. Эристика как искусство выиграть спор. 

7. Некорректная аргументация и способы ее критики. 

8. Этос, логос и пафос как основание убедительной речи. 

9. Стратегия и тактика завоевания в споре. 

10. Логические и нелогические способы убеждения. 

11. Убеждение и доказательство. 

12. Аргументация научного и ненаучного дискурса. 

13. Основные приемы религиозной аргументации. 

14. Возможно ли говорить об аргументации в искусстве? 

15. Нуждается ли истина в красноречии? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Аргументация в традиции Востока и Запада. 

2. Античная аргументация: основные постулаты. 

3. Характер и особенности средневековой аргументации. 

4. «Логика вопросов и ответов» Р. Дж. Коллигвуда. 

5. Модель аргументации Ст.Тулмина. 

6. «Новая риторика» Х.Перельмана. 

7. Критическое мышление и его принципы. 

8. Аргументы «за» и «против» на заданную тему. 

9. Формула Черчиля в построении эффективного выступления. 

10.Силлогизм, софизм, аналитика и диалектика в логическом учении 

Абу Насра аль-Фараби.  

11.Особенности убеждения и построения речи казахских биев и шешен 

(риторов). 

12. Специфика аргументации мысли в творчестве жырау. 

13. Методы обоснования мысли и вопрошания в казахском фольклоре. 

14. Невербальные средства воздействия. 

15. Аргументы «adhoc» и «adhominem». 

16. Основные приёмы «черной риторики». 

17. Главные принципы софистической аргументации. 

18. Аргументация в политической риторике. 

19. Полемика религиозного и научного дискурса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 
 

1. Аристотель о трех классах аргументов (logos, ethos, pathos) и их роли 

в аргументации. 

2. Уклонение от необходимости доказывания. 
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3. Консенсус как исходное условие и основа всякой дискуссии. 

4. Доказательство и опровержение заданного тезиса. 

5. Аргументация с точки зрения возможных последствий. 

6. Необходимые и достаточные условия приемлемости высказываний. 

7. Обратная связь как критерий успешности аргументации. 

8. Риторические принципы рекламы 

9. Логический минимум и прагматический оптимум в аргументации. 

10. Этика дискусии. 

11. Цитирование и плагиат в практике аргументации. 

12. Текст и контекст. Контекстуальная природа слова. 

13. Аргументация через авторитет. 

14. Основное правило логоса и его применение. 

15. Применение философской аргументации в обосновании тезиса. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  
1. Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное пособие. 

– М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 2015. – 272 с. 

2. РузавинГ.И. Основы логики и аргументации: учебное пособие. –

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –321с. 

3. Хоменко И.В.Теория и практика аргументации: учебник. –М.:Юрайт, 

2011. - 314 с. 

4. Герасимова И.А. Ведение в теорию и практику аргументации. – 

М.:Логос, 2010. - 312с. 

5. СковиковА.К. Логика: учебник и практикум для бакалавров. – 

Москва: Юрайт, 2013. –575с. 

6. Ивин А. Риторика. Учебник и практикум. – М.: «Юрайт», 2016. –

280с. 

7. Бредемайер К. Черная риторика. Власть и магия слова. – М.: 

«Альпина Паблишер», 2014. –192с. 

8. Аскар Л.А. Логика как феномен культуры мышления в контексте 

истории философии.–Алматы, 2014.–292с. 

 

Дополнительная: 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи.– 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. – 538с. 

2. Терешина М. Речи, изменившие мир. –М.:Эксмо, 2014. - 384с. 

3. Логика и теория аргументации : учеб. пособие /  О.А.  Барташова, 

С.Е. Полякова, И.В. Кононова, Е.А. Чибисова. – СПб.: Изд-во  СПбГЭУ, 

2013. 

– 17 с. 

4. Москвин В.П. Аргументативная риторика. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. -  637с. 
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5. Мысль и искусство аргументации. - М.: Прогресс-Традиция, 2003. 

- 400с. 

6. Scott R. Stroud. Kant and the Promise of Rhetoric. - The Pennsylvania 

State University Press, 2014. - 288р. 

7. Искакова Р. У. Логика. – Алматы: Данекер, 2005. - 179с. 
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EE 2206 – ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Абдрасилова Г.З. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби; 

Амиркулова Ж.А. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии КазНУ им. аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 

Едильбаева С.Ж. – доктор философских наук, профессор КазНУим. 

аль-Фараби; 

Сагикызы А.С. – докторфилософских наук, зав.отделом философии 

ИФПР МОН РК. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Этика и эстетика» является обязательным компонентом 

образовательной программы подготовки бакалавров по специальности 

«5В020100 Философия». Она призвана способствовать формированию у 

студентов знаний об этике и эстетике, исторических этапах развития 

нравственной и эстетической культуры;усвоению базовых и ключевых 

понятий и категорий, составляющих теоретическую основу для понимания 

этических и эстетических норм;развитию методологии фундаментальных 

исследований в области этики и эстетики, отличающихся научностью и 

историзмом. 

Необходимость изучения курса обусловлена социальными 

изменениями и качественными переменами во всех сферах общественной 

жизни Казахстана, так как успешное построение демократической страны 

может претворить в жизнь гармонично сформировавшаяся личность, 

обладающая этическими и эстетическими ценностями. 

Компетенции (результаты обучения). 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

- предмет и задачи этики и эстетики; 

- актуальность и необходимость изучения данной дисциплины; 

- теоретические и социальные предпосылки возникновения  этики и 

эстетики; 

- базовые понятия, определения, категории этики и эстетики в 

исторической  ретроспективе; 

- фундаментальные вопросы этики и эстетики; 
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- типы основных этических и эстетическихтеорий и направлений; 

- принципы морали; 

- тексты представителей мировой этической и эстетической мыслей; 

- основы теории искусства; 

- основные направления и течения в искусстве; 

- видных теоретиков искусства.  

Уметь:  

- определить сущность, функции  этики и эстетики;  

- выявить  специфику этического и эстетическогознаний; 

- разбираться в видах, стилях, жанрах искусства; 

- писать рефераты, научные доклады, курсовые работы, эссе по 

проблемам этики и эстетики. 

Владеть навыками: 

- логического изложения своих мыслей, грамотного ведения  

профессиональной дискуссии; 

- аргументированного отстаивания собственной позиции по 

актуальным проблемам этики и эстетики; 

- поиска и отбора материала, необходимого для анализа этических и 

эстетических проблем. 

Пререквизиты: Введение в специальность, История философии. 

Постреквизиты: Онтология и гносеология, Философская 

антропология, Социальная философия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Ввведение  

1 Предмет и функции курса «Этика и эстетика» 

2 Этика как учение о морали 

3 Этапы развития этической мысли.  

4 Философско-этические  учения казахских мыслителей 

5 Профессиональная этика преподавателя высшей школы и ученого 

6 Этикет как внешнее оформление человеческих отношений 

7 Предмет эстетики 

8 История развития эстетических теорий 

9 Эстетика ХIХ-ХХІ веков 

10 Эстетика казахского народа  

11 Онтология искусства  

12 Проблемы эстетического воспитания современного человека 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Этика и эстетика» направлен на приобщение будущих 

философов к наукам о морали  и прекрасном, освоение которых предполагает 

формирование у студентов опыта морально-нравственного и 

эстетическогоосмысления действительности и навыков достойного 

поведения. 

Таким образом, данный курс выполняет не только теоретическую, но и 

конкретно-практическую миссию. 

Целью изучения курса «Этика и эстетика» является введение студентов 

в пространство этики и эстетики; знакомство с нравственным опытом 

человечества и историей эстетического восприятия мира; способствование 

обретению мировоззренческих и духовно-эстетических ориентиров 

гармоничной жизни. 

Задачамидисциплины являются: изучение исторических этапов 

развития этической и эстетической мыслей; анализ основных тенденций 

этических и эстетических концепций в динамике современной жизни, 

приобщение студенческой молодежи к мировому и отечественному 

этическому и эстетическому наследиям.  

Объектом изучения являются мораль, прекрасное, история этических и 

эстетических учений, категории этики и эстетики, своеобразие эстетического 

освоения действительности.   

Методы изучения учебной дисциплины. В процессе преподавания 

курса применяются следующие философские принципы: 

- принцип единства исторического и логического; 

- принцип восхождения от абстрактного к конкретному; 

- принцип системности; 

- принцип развития. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Предмет и функции курса «Этика и эстетика» 

Этика как философская наука о морали. Возникновение этики в 

системе философского знания. Предмет и сущность  этики. Историческое 

изменение предмета этики. Разделы этики: предэтика, возникновение 

частных, специфических этических систем (профессиональная этика, этика 

замкнутых идеологизированных систем, этика возрастных групп и т.д.), 

история этических учений, моральная прогностика. Эволюция понятий 

«этика», «мораль», «нравственность». Функции этики.  

Предмет эстетики. Эстетика как наука о прекрасном. Круг проблем 

эстетики: эстетическое сознание; разработка категорий эстетики; взаимосвязь 

эстетического сознания с объективной действительностью. Эстетика как 

наука о сущности и законах искусства. Роль искусства в жизни человека и 
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общества. Искусствознание как система наук: история и теория искусства, 

художественная критика, литературоведение, музыкознание, театроведение, 

киноведение и т.д. Функции эстетики. 

Взаимосвязь этики и эстетики с другими социогуманитарными 

науками. 

Этика как учение о морали 

Понятие морали. Мораль как относительно самостоятельная форма 

общественного сознания. Социальная сущность, назначение и функции, 

структура морали иее основные понятия. Мораль и нравственность. 

Основные этапы исторического развития нравственности. 

Понятие общечеловеческих ценностей. Развитие общества и 

механизмы социальной регуляции поведения людей. Аксиология, 

деонтология. Несовпадение в морали должного и сущего как источник 

нравственных иллюзий. Нравственность как научная проблема. Социально-

философский, аксиологический, методологический и мировоззренческий 

аспекты науки этики: биоэтика, мораль и право, мораль и искусство, мораль 

и политика, мораль и религия. 

Национальный характер этики. Этика национальных отношений. 

Гражданская этика. Приоритет общечеловеческих этических ценностей. 

Категории морали:благо,добро и зло,добродетель и 

порок,справедливость,счастье,свобода,ответственность, совесть, смысл 

жизни, смерть. 

Методологические принципы: абсолютизм,авторитаризм, 

волюнтаризм,догматизм,нигилизм и др. 

Мировоззренческие принципы:альтруизм,гуманизм, 

гедонизм,индивидуализм,оптимизм,пессимизм, патриотизм и др. 

Моральные принципы:благородство, 

верность,честь,честность,мужество, любовь, эгоизм. 

Этапы развития этической мысли 

Чувственно-образный характер раннего этапа античной этики. 

Демокрит: труд сделал человека.  Аристотель о самовоспитании как об 

осуществлении свободного выбора человека. Софисты: идея о 

трехступенчатой системе воспитания; единство нравственного и 

художественного воспитания.  

Этические учения Сократа и Платона. Поздний этап античной этики: 

гедонизм, скептицизм и стоицизм. 

Религиозная этика буддизма как этика индивидуального 

самосовершенствования. Общественный и практический характер этики 

древнего Китая. 

Этические взгляды мусульманских мыслителей Средневековья.  

Средневековое христианское учение о нравственности: надежда на 

справедливость при жизни и любовь к ближнему.  

Этика эпохи Возрождения:антропоцентризм игуманизм. 

Противопоставление политики и морали.   
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Этика Нового времени: городская и сельская мораль. Этика эпохи 

классицизма.Этическая мысль в эпоху Просвещения. 

ХІХ век: этика ненасилия, ее основные принципы. 

Философско-этические учения казахских мыслителей 

Особенности образа жизни и менталитета казахского народа. 

Самобытность традиционной культуры. Система моральных ценностей в 

традиционной казахской культуре. «Адам бол!» как главный нравственный 

принцип Великой Степи. Значение нравственных принципов в жизни 

казахского народа. 

Этическая проблематика в творчестве казахских акынов, жырау(Асан 

Кайгы, Бухар-Жырау, Шалкииз, Дулат, Шортанбай, Махамбет и т.д.).  

Казахские просветители Х1Х века: И. Алтынсарин, Ч. Валиханов, А. 

Кунанбаев. Идеал человека Абая. Три истины Шакарима. Мыслители ХХ 

столетия: социально-философская направленность этических теорий 

С.Торайгырова, А. Байтурсынова, М.Дулатова, М. Чокаева.  

Профессиональная этика преподавателя высшей школы и ученого 

Профессиональная сфера морали. Этика служебных отношений. 

Нравственность и профессионализм. 

Этический Кодекс преподавателя университета. Принципы 

профессиональной этики преподавателя вуза: объективность, 

справедливость, демократичность, толерантность, уважение прав и 

достоинств студентов и коллег, независимость суждений и д. Культура речи, 

полемики и дискуссии. Новые технологии делового общения преподавателя 

и студента. Имидж преподавателя. Внешний вид преподавателя высшей 

школы. 

Нравственное измерение научно-технического прогресса. Свобода и 

ответственность ученого. Основные нормы и идеалы научной деятельности. 

Р.Мертон об этических нормах ученого:  универсализм, всеобщность, 

бескорыстность и организованный скептицизм.  

Этикет как внешнее оформление человеческих отношений 

Нравственное воспитание как одно из главных составляющих процесса 

социализации личности.Критерии воспитанности человека.Этикет как 

выражение содержания нравственных принципов в обществе. 

Культура поведения. Нормы человеческого поведения. Внутренняя 

культура, такт человека. Внешние формы поведения и обращения человека.  

Понятия «хороший тон», «дурные манеры». Правила поведения различных 

социальных групп. Движущие мотивы морального и правового поведения. 

Этикет в повседневной культуре общения студента. Основные 

составляющие этикета обучающегося:уважение к преподавателю и к своим 

сокурсникам, взаимопомощь, взаимоподдержка, опрятность, чистота, 

высокая культура речи, стремление к компромиссу.  

Предмет эстетики 

Эстетика как наука, ее структура. Круг основных проблем, 

исследуемых эстетикой: эстетическое сознание (эстетические чувства, 



174 
 

взгляды, вкус, идеал); разработка категорий эстетики; взаимосвязь 

эстетического сознания с объективной действительностью. Определение 

красоты, прекрасного. Амбивалентность эстетических чувств.  

Эстетические категории: прекрасное и безобразное;возвышенное - 

низменное;трагическое и комическое. 

Эстетика как наука о сущности и законах искусства. Роль искусства в 

жизни человека и общества. Искусствознание как система наук: история и 

теория искусства, художественная критика, литературоведение, 

музыкознание, театроведение, киноведение и т.п. Взаимосвязь эстетики с 

другими социогуманитарными науками. 

История развития эстетических теорий  

Древняя Индия и Китай. Специфика мировоззрения, особенности 

мировосприятия; замкнутость, изолированность  от общемирового развития 

эстетической мысли.  

Античная эстетика. Мифологизм и космологизм эстетических 

представлений раннего периода развития культуры Древней Греции и Рима 

(VII –VI вв до н.э.). Агональность как характерная черта античной культуры.  

Гармония внутреннего и внешнего развития человека (калокагатия). 

Эстетические воззрения пифогорейцев, Сократа, Платона, Аристотеля, 

Цицерона, Горация, Лукреция Кара, Плотина. Понятия прекрасного, меры, 

симметрии, пропорции, гармонии. Искусство античного мира: театр, музыка, 

поэзия, пластика, архитектура, скульптура, живопись. Понятие катарсиса, 

теория мимесиса.  

Средневековая эстетика Западной Европы.Основные периоды и 

направления ее развития. Теоцентризм как фундаментальный принцип 

средневековой культуры. Эстетические концепции Аврелия Августина, 

Боэция, Дионисия Ареопагита, Фомы Аквинского. Особенности развития 

искусства: символизм, духовность, аскетизм, сверхчувственность. 

Орнаментальное прикладное искусство. Городская культура. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Эстетика арабо-мусульманского Востока. Специфика культуры и 

развития эстетических идей арабо-мусульманского Востока. Эстетические 

теории аль-Фараби, Ибн Сины, Ибн аль-Хайсама, Ибн аль-Араби, Омар 

Хайяма. Художественное творчество и теория подражания. Музыка, 

литература, поэзия, искусство каллиграфии. 

Эстетика эпохи Возрождения. Характерные особенности культуры 

эпохи Возрождения – эпохи  титанов и гениев. Расцвет искусств: живописи, 

скульптуры, архитектуры, музыки, поэзии, литературы и т.д. Известнейшие 

представители эпохи: Петрарка, Данте, Бокаччо, Шекспир, Сервантес, 

Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и др. Эстетические воззрения и теории 

Ренессанса. Теория подражания, правило "золотого сечения", открытие 

перспективы.     

Эстетика эпохи классицизма. Отличительные черты искусства 

классицизма: высокий моральный пафос, прославление героического деяния, 
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культ чеканного слова, аристократизм, рационализм, дуализм чувств и 

рассудка, разума и природы. Основные критерии прекрасного: строгая 

симметрия, гармония, единство. Основные представители теории эстетики: 

Р.Декарт, Ф.Малерба, Н.Буало. Искусство барокко. Остроумие как 

универсальный эстетический принцип. 

Художественный стиль рококо. Искусство классицизма. 

Эстетика эпохи  Просвещения. Основополагающие черты  эпохи: 

превосходство разума человека, критика религиозных воззрений, 

гармонизация общества посредством просвещения, идеалы свободы, 

братства, равенства. Разнообразие философско-эстетических направлений.  

Теория художественного вкуса.Теории искусства А.Шефтсбери, Дж.Локка, 

Д.Юма, Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Ф.-М.Вольтера и др.  

Эстетика немецкого классического идеализма. Эстетические взгляды 

И. Канта. Понятия «эстетическая видимость» и  «свободная игра». 

Амбивалентность существования красоты. Категории эстетики: 

целесообразность, прекрасное и возвышенное. Классификация искусства. 

Теория гениальности. Эстетические идеи Гегеля. Эстетика как философия 

искусства. Понятие красоты, прекрасного. Классификация видов искусств: 

пластические, музыкальные, словесные. Искусство романтизма. 

Эстетика ХIХ-ХХІ веков 

Социокультурная ситуация, научно-технический прогресс, достижения 

ХIХ – ХХІ вв. Искусство реализма. Творческие методы: критический 

реализм, соцреализм. Эстетические теории О.Конта, С.Къеркегора, 

А.Шопенгауэра, Ф. Ницше; А.Герцена, В.Белинского, Ф.Достоевского, 

Л.Толстого и др. 

Художественные системы модернизма и постмодернизма. Направления 

и стили эпохи: декаданс, импрессионизм, экспрессионизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, авангардизм, кубизм, сюрреализм, деконструкция и т.д.   

Элитарное искусство и массовая культура.  

Эстетика казахского народа  

Эстетическое отношение к действительности, сочетание красоты и 

практичности – особенностькочевого образа жизни казахов. Эстетические 

мысли вустном народном творчестве. Эстетические взгляды И. Алтынсарина, 

Ч.Валиханова, А.Кунанбаева, Ш.Кудайбердиева, М.Жумабаева и других 

казахских мыслителей. 

Развитие культуры и искусства в советский период. Особенности, 

направления и школы современного искусстваКазахстана. 

Онтология искусства 

Искусство как высшая форма освоения действительности. Духовное 

содержание социального бытия человека как предмет искусства.  

Классика в искусстве.  Элитарное искусство и массовая культура. 

Художественное произведение как реальное бытие и категория 

онтологии искусства. Диалектика субъективного и объективного в 

художественном образе. Содержание и форма в искусстве. 
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Категории психологии искусства. Эстетическая и художественная 

способность, талант, гений, вдохновение, фантазия, художественное 

воображение. Творчество как проблема эстетики. Личность художника. 

Искусство и общение. Эстетическое и художественное восприятие как 

сотворчество. Социальная и познавательно-преобразующая функция 

искусства.  

Проблемыэстетического воспитания современного человека 

Основные цели и функции эстетического воспитания. Эстетический 

идеал и реальность.  

Роль видов искусства (литература, кино, театр, музыка и т.д.) в 

эстетическом воспитании и духовном возвышении современного человека. 

Семья, школа и университет в формировании эстетических чувств и вкусов 

молодежи. Опасность тенденции вытеснения эстетических потребностей и 

ценностей, рост интереса к развлекательной стороне искусстве, 

поверхностное восприятие, непонимание условности и специфики образного 

языка искусства. 

Настоятельная необходимость эстетического и художественного 

воспитания в условиях посмодерна. Инвестиции в образование, науку и 

культуру как главные факторы постиндустриального развития общества. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и функции курса «Этика и эстетика» 

2. Основные этапы развития этической мысли. 

3. Специфика этической мысли казахского народа. 

4. Основные категории и принципы этики. 

5. Учение о морали. 

6. Моральное сознание 

7. Основные сферы морали. 

8. Предмет эстетики. 

9. История развития эстетических теорий. 

10. Эстетика Возрождения. 

11. Эстетика ХIХ-ХХ вв.  и  современность. 

12. Культура, искусство, эстетическая мысль казахского народа. 

13. Онтология искусства. 

14. Эстетическая жизнь человека и проблемы эстетического 

воспитания. 

15. Синтез этики и эстетики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1.  Предмет и основные задачи этики. 
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2.  Этика, нравственность, мораль: соотношение понятий. 

3.  Виды этики. Этика авторитарная и гуманистическая. 

4.  Структура этики. 

5.  Нормативная этика: общая характеристика. 

6.  Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

7.  Основные проблемы экологической этики. 

8.  Высшие моральные ценности в системе нормативной этики. 

9.  Прикладная этика: сущность и структура. 

10.  Профессиональная этика. 

11.  Этика делового общения: предмет и специфика. 

12.  Этика Древнего Востока и античного мира. 

13.  Этика Средневековья и Возрождения. 

14. Эстетика как наука о прекрасном.  

15. Категории эстетики. 

16. Законы эстетики. 

17. Эстетика античного мира. 

18. Влияние христианской религии на развитие искусства 

Средневековья. 

19. Художественно-эстетический характер философии Ренессанса. 

20.  Антропоцентризм и гуманизм искусства Возрождения 

21. Эстетика казахского народа. 

22. Прекрасное и возвышенное в устном народном творчестве 

казахов. 

23. Эстетические мысли представителей казахского Просвещения. 

24. Ч.Валиханов об искусстве. 

25. Прекрасное в творчестве Абая Кунанбаева. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

2. Моральное сознание и его структура. 

3. Моральные отношения и их виды. 

4. Моральное поведение и его структура. 

5. Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, 

коммуникативная. 

6. Возникновение морали: религиозная, натуралистическаяи 

социокультурная концепции. 

7. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их 

характеристика. 

8. История этических учений: этика Нового времени. 

9. Основные направления этики ХХ века. 

10. Основные закономерности и тенденции развития морали. 
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11. Высшие моральные ценности: общая характеристика. 

12. Добро и зло. 

13. Жизнь, смысл жизни и смерть. 

14. Свобода и ответственность. 

15. Профессиональная этика преподавателя вуза. 

16. Этос ученого. 

17. Этикет студента. 

18. Особенности развития искусства Казахстана в советский период. 

19. Расцвет литературы, киноискусства, оперного и драматического 

искусства Казахстана в 70-80 годы ХХ века. 

20. Искусство Казахстана в эпоху независимости: традиции и 

новации. 

21. Развитие эстетической мысли как направления философии 

советского Казахстана. 

22. Современное казахское кино. 

23. Современная казахская литература. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Акмамбетов Г.Г. Моральные ценности и современность. М., 1989. 

2. Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской философии. – 

Алматы: К-ИЦ ИФП  КН  МОН  РК, 2011. 

3. ГусейновА. А. История этических учений. Учебник для вузов. М., 

2015. 

4. Казыханова Б.Р. Пути в мир прекрасного. Алма-Ата, Знание, 1990. 

5. Нурланова К.Ш. Эстетика казахского народа. Алма-Ата, Наука, 1987. 

 

Дополнительная: 

1. Гусейнов А. А. Этика и мораль в современном мире // Этическая 

мысль: современные исследования. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. 

2. История эстетики: Учебное пособие. / Под ред. В. В. Прозерского, Н. 

В. Голик)- СПб.: Издательство РХГА, 2011. - 815 с. 

3. Лебедев, В. Ю. Эстетика: учебник для бакалавров /В. Ю. Лебедев, А. 

М. Прилуцкий. - М.: Издательство Юрайт, 2016. -424 с. 

4. Казыханова Б.Р., Аимбетова Е. Возьми в дорогу красоту. Алма-Ата 

Онер, 1985. – 136 с. 

5. Канке В.А. Современная этика: учебник. — М., 2009. 

6. Кривцун, О.А. Эстетика: учебник для академического бакалавриата 

/О.А. Кривцун.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. -

549 с. 

7. Никитина И. П. Эстетика. Учебник для бакалавров, Юрайт, 2012. 

8. Нурланова К.Ш. Человек и мир: казахская национальная идея. А., 

1194. 

http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=75661
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=31824
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9. Нурышева Г.Ж.Общественное сознание казахского общества конца 

19-начала 20 века. Учебное пособие. Алматы, 2001. 

10. Руднев В.Н., П.А. Егоров. Основы этики и эстетики. – М.: 

КноРус, 2012 г. 

 

 

 

 

http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=46102
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=62560
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=339
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OG 2207 – ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Аташ Б.М. – доктор философских наук, доцент; 

Джаамбаева Б.А. – кандидат философских наук, доцент; 

Cыргакбаева А.С. – доктор философских наук, доцент. 

 

Рецензенты: 

Хасанов М.Ш. – доктор философских наук, профессор Казахского 

национального университета им.аль-Фараби; 

Сабит М. – доктор философских наук, профессор Алматинского 

университета энергетики и связи. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Онтология и гносеология» является основным и 

общеобязательным для студентов специальности «Философия». В  процессе 

его изучения студенты получат возможность углубленного  изучения 

важнейших категорий и принципов онтологии и гносеологии; научатся 

всесторонне анализировать различные философские подходы  в трактовке 

бытия и познания. Курс направлен на формирование у студентов целостного 

системного представления о мире как всеобщем объекте познания и человеке  

как  субъекте познания и преобразования мира. 

Курс «Онтология и гносеология» выступает важным основанием для 

всех других дисциплин, осваиваемых студентами специальности 

«Философия». 

 

Основные компетенции:  

Изучение дисциплины «Онтология и гносеология»  позволит студенту: 

Знать  

 предмет онтологии и гносеологии, их основные понятия, 

принципы и законы  

 мировоззренческие и методологические основы философского 

мышления, взятого в его онтологическом и познавательном аспектах  

 роль онтологического и теоретико-познавательного подходов в 

формировании ценностных ориентаций 

Уметь 

 применять принципы и законы, формы и методы онтологии и 

теории познания в конкретных видах философской, научной и практической 

деятельности 
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 самостоятельно мыслить и решать профессиональные проблемы, 

используя полученные знания в области онтологии и гносеологии 

 творчески и критически анализировать  философские тексты 

  аргументированно отстаивать собственную мировоззренческую 

позицию  

 

Владеть навыками 

 ведения философского диалога и спора  по актуальным вопросам 

онтологии и гносеологии 

 применения полученных  знаний в различных  жизненных 

вопросах 

Пререквизиты: Введение в специальность, Теория и практика 

аргументации 

Постреквизиты: История и философия науки 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философия бытия (онтология) 

1 История онтологических идей 

2 Бытие как центральная категория онтологии 

3 Пространство и время в структуре бытия 

4 Самоорганизация и системность бытия 

5 Детерминизм   

6 Развитие 

Философия познания (гносеология) 

7 Гносеология как область философского знания 

8 Познание как предмет философской рефлексии 

9 Источники знания 

10 Учение об истине  

11 Сознание  

12 Познавательные способности человека 

13 Познание как творчество: основные гносеологические модели   

14 Логика и методология научного познания 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель  преподавания дисциплины «Онтология и гносеология»: 

- формирование  у студентов базовых представлений об онтологии 

и гносеологии, об их основных разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной деятельности; 

- ознакомление студентов с философскими текстами по проблемам 

онтологии и гносеологии;  
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- развитие умения использовать базовые категории онтологии и 

гносеологии в философской дискуссии; 

- умение пользоваться в процессе преподавания знаниями, 

полученными  в области онтологии и теории познания  

 

Задачи  преподавания дисциплины «Онтология и гносеология»: 

- изучение базовых категорий и принципов онтологии и теории 

познания; 

- овладение культурой мышления, способностью аргументировано 

излагать результаты мыслительной деятельности; 

- освоение знаний о современных методах научного познания; 

- формирование у студентов основ философско-мировоззренческой и 

методологической культуры.  

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ (ОНТОЛОГИЯ) 

 

История онтологических идей 

Метафизический этап в развитии онтологических идей от Парменида 

до Канта. Поиск неизменных и вечных начал сущего. Идея субстанции. 

Обоснование Аристотелем необходимости «первой философии».  

Переломный период в развитии онтологических идей. Попытки 

«растворения» онтологии в гносеологии (Кант), логике (Гегель), философии 

природы (Шеллинг), философии воли (Шопенгауэр), антропологии 

(Фейербах) и философии практики (Маркс). 

Современный этап в развитии онтологии. Введение в онтологию идеи 

времени и укорененности знания в бытии. Осознание немыслимости бытия 

вне его отношения к человеку.  

Бытие как центральная категория онтологии 

Своеобразие онтологического взгляда на действительность. Бытие и 

небытие, сущее и существование как исходные философско-онтологические 

категории. Идея слоев бытия. Бытие реальное и идеальное. Бытие как 

чувственная реальность, абстракция, понятие и категория. 

Модусы бытия – возможность и действительность, необходимость и 

случайность. Со-бытие, наличное бытие и ино-бытие. Бытие-в-себе. Бытие 

как реальный процесс родовой человеческой жизнедеятельности. 

Сущность понятия «материя». Множественность трактовок материи. 

Материя как объективная реальность. Конкретно-научные представления о 

строении и свойствах материи. Проблема соотношения материи и мышления. 

Отражение, движение, пространство, время, системность как атрибуты 

материи. Неразрывность материи и движения. Движение как общий способ 
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бытия. Основные формы движения. Устойчивость и изменчивость, 

прерывность и непрерывность как характеристики движения.   

Материя как субстанция.  Несотворимость,  неуничтожимость, 

вечность и бесконечность материи как субстанции.  

Дух как особый феномен бытия. Трудность определения духа в 

понятиях.  Дух как высшее качество существования. Формы бытия духа. Дух 

отдельного индивида (личный дух). Коллективный дух (объективный дух). 

Объективированный дух (совокупность завершенных творений духа; 

например в произведениях искусства). 

Человек как существо духовное, душевное и телесное.  

Пространство и время в структуре бытия 

Пространство и время как формы бытия материи.  Метрические и 

топологические свойства пространства и времени. Протяженность, 

однородность, изотропность и трехмерность как  свойства пространства. 

Длительность, одномерность, необратимость и однородность как свойства 

времени. 

Субстанциональная и реляционная  концепции пространства и 

времени. Теория относительности  и отказ от субстанциальной концепции  

пространства и времени.  

Социальное пространство и время как формы социального бытия. 

Социальное пространство и его структура. Развитие социального 

пространства как условие и результат развития цивилизации.  
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Самоорганизация и системность бытия 

Самоорганизация материальных систем как одна из центральных 

проблем науки ХХ и ХХI вв. Концепция самоорганизации (синергетика)  и 

принципиально новое истолкование природных процессов.   

Работы Г. Хакена «Синергетика» и И.Пригожина, И. Стенгерса 

«Порядок из хаоса». Формулировка общих принципов самоорганизации, 

действительных для всех структурных уровней организации материи. Закон 

возрастания энтропии. Понятия энтропии, хаоса, неравновесности, 

нелинейности и неустойчивости как центральные понятия синергетики. 

Связь феномена самоорганизации с понятием диссипативной структуры. 

Когерентное поведение элементов диссипативных структур как феномен, 

характеризующий процессы самоорганизации. 

Понятия «система», «элемент», «структура». Типы систем. 

Системность как способ существования материи. Форма и содержание 

систем. Целое и часть. Антиномии целостности. Организованность  материи 

в любых пространственно-временных масштабах. 

 

Детерминизм 

Понятие детерминизма. Детерминизм как учение о всеобщей 

обусловленности природных, социальных и психических явлений. 

Детерминизм и индетерминизм. Всеобщая  обусловленность материальных 

систем и процессов. Каузальная детерминация. Принцип причинности. 

Причина и следствие.  Цепи причинения.  Механизм процессов причинения. 

 Соотношение  причины и условий. Кондиционализм. Монокаузализм. 

Понятие полной причины  и «снятие»  монокаузализма и кондиционализма. 

Непричинные виды детерминации. Целевая (телеономная) 

детерминация.  

Объективный закон. Типы законов. Закон природы: всеобщность, 

необходимость, устойчивость, условие. Динамический закон. Вероятностно-

статистический закон. 

Необходимость и случайность. Возможность и действительность. Виды 

возможностей. Возможность существенная и несущественная, обратимая и 

необратимая, формальная и реальная, абстрактная и конкретная. 

Вероятность. Политика как искусство возможного. Свобода и 

необходимость. Свобода и ответственность. 

Развитие 

Понятие развития. Развитие как основной предмет изучения 

диалектики. Диалектика как наука о наиболее общих законах развития при-

роды, общества и мышления. Нацеленность на развитие как критерий 

диалектики. Модели развития. 

Законы развития. Понятие диалектики. Обьективная и субьективная 

диалектика.  Три закона диалектики как различные способы  характеристики  

развития. 
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Закон диалектического синтеза как характеристика характера и формы  

прогрессивно направленных изменений. Всеобщий характер отрицания. 

Деструктивное и конструктивно отрицание.  

Закон перехода количества в качество как характеристика  механизма 

возникновения новых качеств. Обусловленность качественных изменений 

количественными. Мера как выражение взаимосвязи качества и количества. 

Скачок как  переход от одного качества к другому. 

Закон диалектической противоречивости как  характеристика 

источника, импульса развития.  Всеобщность закона диалектической 

противоречивости. Понятия «противоположность», «единство» и «борьба». 

Гармония,  дисгармония и  конфликт как  этапы   в развитии противоречия.  

Определяющее воздействие закон диалектической противоречивости в 

каждом пункте развития. Проявления закона диалектической 

противоречивости  в любом масштабе и на любой стадии существования и 

развития предмета.  

 

ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ  (ГНОСЕОЛОГИЯ) 

 

Гносеология как область философского знания 

Место и роль гносеологической проблематики в истории философии. 

Обособление гносеологии в качестве относительно самостоятельной области 

философского знания. Многообразие оценок значения гносеологии в 

современной философии. Взаимосвязь теории познания с онтологией, 

философией истории, социальной философией, эстетикой, этикой, 

философией религии, философией права. Отношение гносеологии к логике, 

психологии, эпистемологии, лингвистике, культурной антропологии, 

педагогике, инженерии знаний. 

Становление классической гносеологии, ее основные принципы. 

Субъект-объектная структура познавательной деятельности. Философия как 

метафизика познания. Гносеологизация философии. Признаки 

рационалистически ориентированной гносеологии. Скептицизм Юма. 

Критицизм Канта. Внерациональный и иррациональный опыт 

новоевропейской культуры и его представленность в философских 

концепциях. 

Поиск новых онтологических оснований гносеологии: становление 

неклассической гносеологии. Гегелевская критика субъект-объектного 

основания познавательной деятельности с позиций «философии духа». 

Онтология практики в марксистско-ленинской теории познания. Познание 

как бытийственное отношение в свете позиции радикального онтологизма 

Н.Гартмана. Снятие субъект-объектной разделенности и трактовка познания 

как жизни в отечественной философии Всеединства. Признание 

неразрывности онтологических и гносеологических проблем в «философии 

языка» ХХ столетия. 

Познание как предмет философской рефлексии 
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Теория познания как раздел философии. Природа познания и его 

возможности. Отношение знания к реальности. Условия достоверности и 

истинности познания.  

Концепции, признающие решающую роль познания в человеческой 

жизнедеятельности (Гуссерль, Ясперс, немецкая классическая философия). 

Концепции, отрицающие решающую роль познания: марксистская 

концепция подчинения познания практике и ее современные версии 

(Лойфман, Руткевич). Философские воззрения о месте и роли познания в 

целостной структуре человеческой деятельности. Познание и жизнь (Ницше). 

Познание и неосознанные влечения (Фрейд). Познание и отношение (Бубер). 

Познание и забота о себе (Фуко) и др. 

Источники знания 

Вопрос об источниках знания. Дилемма рационализма и эмпиризма в  

философии Нового времени и попытки разрешения вопроса об источниках 

знания. Воспроизводство дилеммы рационализма и эмпиризма в теме 

дуализма материального и идеального: философский монизм и дуализм.  

Понятия опыта и опытной реальности. Соотношение опыта и знания. 

Проблема возможности превращения опыта в знание. Достоверность как 

самотождественность бесконечно воспроизводимого множественного опыта 

в эмпиризме. Достоверность как самотождественность и самоочевидность 

исходных идей рационализма.  

Кантовский вариант решения вопроса об источниках знания – переход 

от врожденных идей, имеющих содержательный характер, к априорным 

формам знания. Кантовские понятия «феномена» и «ноумена» как знаки 

воспроизводства нерешенной проблемы отношения чувственного и 

рационального.  

Роль воображения и фантазии в познании. Интуиция как источник 

познания.  

Учение об истине  
Классическая концепция истины и её проблемы.  

Классическая (корреспондентская) концепция истины и ее значение 

для европейского рационализма. Проблема соответствия. Согласованность 

знаний и ее границы. Проблема критерия истины. Определение и критерий. 

Противоречия и парадоксы классической концепции истины. 

Абсолютная и относительная истина. Проблема соотношения высказывания 

и факта в теории познания и философии науки. Проблема надежности факта 

как критерия истины. Когерентная концепция истины как попытка 

преодоления затруднений, возникающих при сопоставлении высказывания и 

факта. Противоречия когерентной концепции истины. Субъект-объектная 

модель как основание классической и когерентной концепций истины и их 

противоречивости. 

Марксистская концепция практики как критерия истины. Вопрос о 

степени принадлежности марксистской концепции к классическим 

концепциям истины. 
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Субъективные и объективные характеристики процесса познания: 

истина и правда, заблуждение и ложь. Заблуждение: его истоки и место в 

процессе познания. 

Неклассические концепции истины. Попытка преодоления построений 

конструктивной модели истины, строящейся на субъект-объектных 

основаниях. Прагматическая концепция истины. Истина как практическая 

ценность. Этапы существования истины в прагматизме.  

Онтологические концепции истины: М. Хайдеггер, Ж. Деррида. 

Преодоление понимания истины как соответствия. Истина как непотаенность 

у М. Хайдеггера. Эволюция забвения бытия и забвения сущности истины по 

Хайдеггеру.  

Признание множественного характера истины в современной 

философии. Истина как постоянный процесс создания неразрешимости. 

Сознание 

Проблема происхождения и сущности сознания. Предпосылки 

возникновения сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. 

Основные уровни отражения.  Условные и безусловные  рефлексы. Понятие 

психики. Сознание и мозг. Идеальное как характерная черта и главнейший 

признак сознания, обусловленный социальной природой человека. 

Проблема соотношения общественного и индивидуального сознания. 

Диалогичность сознания как его внутренняя характеристика. Понимание 

отношения бессознательного и сознания в психоанализе. 

 Сознание и самосознание. Индивидуальные и объективные формы 

самосознания. Религия, наука, искусство, философия, мораль, право как 

формы самосознания и самопознания человека. 

Сознание и язык. Язык как орудие формирования духовного мира и 

сознания человека. Язык как способ существования сознания (мышление). 

Роль языка в обществе и его основные  функции.  Язык, символ и знаковые 

системы как носители культурных значений. Язык как средство общения 

людей. Естественные и искусственные языки. Практические, знаково- 

символические и «внутренне молчаливые» формы функционирования 

сознания.  

Познавательные способности человека 

Понятие чувственного и рационального познания. Развитие органов 

чувств человека как  результат  эволюции органического мира и социального 

развития. Биосоциальная природа органов чувств человека. Понятия 

«мышления», «абстрактного мышления».   

Чувственное познание как непосредственное взаимодействие субъекта 

и объекта. Проблема превращения физиологического процесса в 

психический, в факт сознания. 

Ощущения, восприятия и представления как простые формы 

чувственного познания. Ощущения  как начальная, исходная форма 

познания. Восприятие как комплекс ощущений. Представление как 

воспроизведение объекта познания с помощью памяти и воображения. 
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Представление как связующее звено между чувственным и рациональным 

познанием. 

Рациональное познание (мышление) как процесс получения вторичных 

(выводных) знаний в виде абстрактных форм.Понятия, суждения и 

умозаключения как простые формы рационального познания.  Проблемы, 

гипотезы, теории как сложные (высшие) формы  познания. 

Понятие как исходная форма рационального познания. Понятие как 

отражение существенных свойств и отношений предмета.Суждение  как 

утверждение или отрицание чего-либо  относительно предметов или явлений. 

Умозаключение как форма мышления. 

Познание как творчество: основные гносеологические модели 

Понятие творчества. Индивидуальная природа творчества. Значение 

профессионализма и таланта исследователя, его нравственных качеств, 

интуиции и случайностей в процессе научного творчества. 

Многообразие творческих проявлений. Творчество и интуиция. Виды 

творчества. Производственно-техническое, изобретательское, научное, 

политическое, организаторское, философское, художественное, 

мифологическое, религиозное, повседневно-бытовое творчество.  

Структура творческого процесса. Идеальное как центральное звено 

творческого процесса. Раскрытие технического противоречия, формулировка 

технической задачи, выработка технической идеи, создание идеальной 

модели, материализация идеального образа, отработка и внедрение объекта, 

его дальнейшее совершенствование как звенья творческого процесса.  

Этапы научного творчества. Формулирование проблемы; 

«сосредоточение усилий»; уход от проблемы, переключение на другие 

занятия (инкубация); озарение, или «инсайт» и верификация как этапы 

научного творчества. 

Проблема стимулирования процесса научного творчества. «Синектика» 

Гордона как использование подсознательных психологических механизмов в 

процессе научного творчества. «Мозговой штурм», «спор с воображаемым 

противником», «метод экспертных оценок» как основы творческого 

озарения. 

Логика и методология научного познания 

Научное познание, его основные черты и признаки: доказательность, 

рациональность, системность, осознанность методологической основы, 

специализированность языка науки, ориентированность на объективную 

истинность как высшую ценность. Познание индивидуальных объектов и 

познание законов действительного мира. 

Наука как исторически сложившаяся форма человеческой 

деятельности, элемент духовной культуры и система развивающихся знаний. 

Условия и причины возникновения науки, закономерности ее развития. 

Концепции развития научного знания. Теория роста научного знания 

К.Поппера. Теория парадигм Т.Куна. Теория научно-исследовательских 

программ Л. Лакатоса. Теория познавательного анархизма П. Фейерабенда. 
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Содержание науки. Эмпирические, теоретические и мировоззренческие 

основы и компоненты науки. Классификация наук. Естественные, 

гуманитарные и технические науки; их содержание и отличительные 

особенности. Фундаментальные и прикладные науки. Специфика 

общественных (гуманитарных) наук. Сознательный характер объекта 

социального познания. Зависимость социального познания от ценностей. 

Основные функции науки в обществе: познавательная, мировоззренческая, 

производственно-практическая и социальная. Наука как непосредственная 

производительная сила общества. Сциентизм и антисциентизм. Проблемы 

моральной и юридической ответственности ученого. 

Роль научного метода в процессе научного познания. Метод как способ 

построения и обоснования системы знаний. Классификации методов 

познания: (а) по границам применения в процессе познания (всеобщие, 

общенаучные и частные методы); (б) по уровням познания (эмпирические и 

теоретические методы). Единство эмпирических и теоретических методов 

познания в практике правоохранительной, оперативно-розыскной 

деятельности. 

Основные требования к методу научного наблюдения. Функции 

наблюдения в познании. Метод измерения и его познавательное значение. 

Преимущество эксперимента как метода изучения объекта. Виды 

экспериментов. Познавательное значение метода абстрагирования. Виды 

абстракций (абстракция отождествления, изолирующая абстракция, 

абстракция конструктивизации). Анализ и синтез, индукция и дедукция как 

методы познания. Сущность и эвристическое значение метода 

моделирования. Виды моделей (материальные и идеальные). 

Математические методы исследования. Метод единства исторического и 

логического. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Системный 

метод исследования.  

Формы научного познания (понятие, категория, закон, проблема, идея, 

гипотеза, теория). Основные этапы научного познания. Возможности 

применения методов научного познания в практике правоохранительной 

деятельности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Онтология и ее место в структуре философского знания. 

2. Учение о бытии. 

3. Пространственно-временные характеристики бытия. 

4. Концепция самоорганизации (синергетика). 

5. Единство и многообразие мира: системность бытия. 

6. Детерминизм как учение о всеобщей обусловленности 

природных, социальных и психических явлений. 

7. Законы диалектики. 

8. Место гносеологической проблематики в истории философии. 
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9. Познание как предмет философской рефлексии: многообразие 

концепций. 

10. Классические и неклассические концепции истины. 

11. Сущность сознания.  

12. Чувственное и рациональное познание. 

13. Творчество как предмет гносеологии. 

14. Специфика научного познания. Научная методология. 

15. Проблема источников знания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Онтология как раздел философии. 

2. Бытие как центральная категория онтологии. 

3. Категориальные структуры бытия. 

4. Экзистенциальные определения бытия. 

5. Сущность и существование. 

6. Понятие субстанции. 

7. Пространство и время в контекстах философии и науки. 

8. Природа как философская категория. 

9. «Онтологический поворот» в философии ХХ века. 

10. Проблема фундаментальных бытийных характеристик человека: 

essentia или existentia. 

11. Биологическое и социальное в человеке. 

12. Гносеология как   раздел философии. 

13. Основные философские концепции сознания. 

14. Сознание и рефлексия; самосознание. 

15. Структуры сознания: сознание и бессознательное. 

16. Сознание, язык, речь. 

17. Сознание индивидуальное и общественное. 

18. Природа познавательного отношения. 

19. Субъект и объект познания. 

20. Познание как «отражение» и познание как «переживание». 

21. Чувственное познание; его формы и методы. 

22. Рациональное познание; его формы и методы. 

23. Знание и ценность, и ценность знания. 

24. Проблема истины в философии и науке. 

25. Знание как программа деятельности. 

26. Специфика научного познания; критерии «научности». 

27. Классический и неклассические идеалы научного познания. 

28. Знание и понимание. 

29. Эволюция «образа науки» в философских концепциях. 

30. Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке; сциентизм и 

антисциентизм. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Разум и бытие. 

2. Время и память. 

3. Миф и знание. 

4. Мифологические «модели» мира. 

5. Онтология и метафизика. 

6. Природа человеческого вопрошания. 

7. Пограничная ситуация и начало философствования. 

8. Онтология креативности. 

9. Истоки сознания. 

10. Интенциональность сознания. 

11. Понимающее бытие и «понимающие науки». 

12. Символическое познание и познание символов. 

13. Гносеологические проблемы виртуальной реальности. 

14. Интуитивное и дискурсивное знание. 

15. Воображение как познание. 

16. Роль языка в познании. 

17. Проблема достоверного знания. 

18. Анализ как метод познания. 

19. Речь и письмо как альтернативные формы выражения смысла. 

20. Детерминизм и свобода воли. 
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3. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М.: Наука, 1984. 
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4. Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар әлемі: әлеуметтік-

философиялық талдау. - Алматы, БҒМ ФСИ баспасы, 2000.  

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М.: Наука, 1986. 

6. Проблема сознания в современной западной философии. - М.: 

Прогресс,  1989. 

7. Рассел Б. Человеческое познание. – Киев: Наука, 1997. 

8. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Изд-во «Академический 

проект», 2014г. 
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FА 3301 – ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

философии; 

ХасановМ.Ш. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии. 

 

Рецензенты: 

Колчигин С.Ю. – доктор философских наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института философии, политологии  религиоведения 

Комитета науки МОН РК; 

Петрова В.Ф. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии Казахского национального университета имени аль-Фараби. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Философская антропологии» является обязательным 

компонентом образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности «Философия». Данный курс формирует у студентов систему 

знаний о человеке, объединяя ранее полученные знания о человеке в единое 

целое. 

Обращение к неотложным проблемам человека сопровождается 

стремлением к объединению и обобщению  знаний, полученных в столь 

различных областях как искусство, философия, наука, религия, тем самым 

курс способствует систематизации междисциплинарных связей 

профессиональной образовательной программы специальности. 

На основе этого объединения философская антропология выполняет 

свою основную задачу – исследоватьчеловека в единстве многообразных 

сторон его сущности, выполняя при этом интеграционную функцию 

систематизации знаний о человеке. Изучение  актуальных проблем 

современной антропологии позволяет создать образ человека современного 

общества и занимает особое место в подготовке конкурентноспособных 

кадров. 

Компетенции (результаты обучения):  

В результате изучения дисциплины «Философская антропология» 

студенты должны: 

Уметь 

- работать с антропологическими текстами для анализа и 

систематизации знания об актуальных проблемах человека; 
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- анализировать вопросы возникновения и развития культуры бытия 

человека; 

- свободно полемизировать по актуальным проблемам современной 

антропологии;  

- использовать философско-антропологические знания для анализа 

духовных процессов, происходящих вобществе; 

Знать: 

- предмет, структуру и функции философской антропологии; 

-основные этапы развития антропологической мысли в отечественной 

философии; 

-главные направления и школы зарубежной философской 

антропологии XXI века;  

- мировоззренческие аспекты и методологические подходы к изучению 

онтологии бытия, аксиологии человека в процессе социокультурной 

трансформации общества. 

Владеть навыками: 

- анализа философских текстов; 

- ведения публичного выступления и дискутирования; 

- работы в группе, межличностного общения. 

Пререквизиты – История философии, Этика и эстетика, Казахская 

философия; 

Постреквизиты – Социальная философия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Предмет философской антропологии 

2 Антропологические идеи в философии древности 

3 Проблема человека в средневековой философии 

4 Проблема человека в философии эпохи Возрождения и Нового 

времени 

5 Проблема человека в западноевропейской философии конца XVIII 

начала XIX века 

6 Антропологическая проблематика в казахской и русской философии 

7 Проблема человека в философии экзистенциализма 

8 Психоаналитические концепции человека 

9 Философско-религиозная антропология 

10 Человек как единство социального и биологического 2 

11 Человек в мире природы 

12 Человек в мире истории 

13 Человек в мире культуры 

14 Пространственно-временное измерение человека 

15 Глобализация и социокультурная идентификация человека 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Изучение дисциплины «Философская антропология» является 

существенным этапом процесса подготовки бакалавров по специальности 

«Философия». 

Она является мировоззренческой установкой и стержнем всех 

изысканий о человеке, включает в себя всю систему философских учений о 

человеке и его бытии в природе и обществе.Она в первую очередьобозначает 

комплексное философское знание о человеке, в отличие от множества 

существующих естественных и гуманитарных наук, равно как от ряда 

дисциплин, в название которых входит «антропология», «физическая 

антропология», «медицинская антропология», «культурная антропология», 

«историческая антропология» школы «Анналов», «политическая 

антропология». Это обусловлено тем, что с момента своего возникновения 

философия задается актуальными вопросами о месте человека в космосе и в 

обществе, о человеческой судьбе и счастье, о смысле существования, 

субъекте познания и оценки и т.п.  

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 

целостного представления о философской антропологии как о науке о 

человеке. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение многозначности, смысловой открытости понятия «человек»; 

- рассмотрение человека в многообразной мировоззренческой картине 

современной глобальной цивилизации; 

- анализ методов философско-антропологического знания; 

- выявление системы философских знаний о человеке; 

- ознакомление с языком философской антропологии; 

Объектом изучения учебной дисциплины является природа, сущность, 

предназначение человека, смысл и ценность его жизни. В состав этого 

объекта входят обобщения философской рефлексии достижений 

современной биологии, психологии, культурологии, истории, этнографии и 

др.  

Методы изучения дисциплины. В процессе преподавания и изучения 

студентами курса «Философская антропология»применяются основные 

философские принципы: 

-принцип единства исторического и логического; 

-принцип восхождения от абстрактного к конкретному; 

- принцип системности; 

- принцип развития. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин.Философская антропология проводит комплексное изучение 

проблемы сущности человека, используя теорию познания, логику, этику, 

эстетику и др. Статус и структура дисциплины определяется тем, что она 
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сводит в единую философскую картину все достижения конкретных наук о 

человеке. 

Место философской антропологии среди других дисциплинзаключается 

в ее предмете и функциях. Философская антропология тесно связана с 

комплексом как естественных (прежде всего, биологией и медициной) наук, 

так и гуманитарных наук о человеке (религией, этикой, онтологией и 

другими философскими дисциплинами). Она, с одной стороны, обобщает 

мировоззренческие и методологически значимые результаты этих 

дисциплин, с другой стороны, вырабатывает для них мировоззренческие и 

методологические основания, помогая данным отраслям 

специализированного научного знания рационально осознать и определить 

основные стратегии в решении выдвигаемых актуальных задач и способов их 

решения.  

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий её 

основные этапы. Природа и сущность человека всегда интересовали 

философов, а потому термин «современная антропология» можно применить 

к любому историко-философскому учению. Так, в истории философии часто 

случались ситуации «антропологического поворота», когда на место 

натурфилософии или спекулятивной метафизики приходили учения, 

ставившие на первое место вопрос о человеке как источнике всех систем и 

доктрин. Ранние софисты и Сократ подвергли критике прежние учения о 

первоначале с антропологических – в данном смысле слова – позиций (для 

Протагора «человек есть мера всех вещей»); эпоха Возрождения нередко 

характеризуется как переход от «теоцентризма» к «антропоцентризму»; за 

«коперниканской революцией» Канта и его сведением к вопросу «Что есть 

человек?» основных философских проблем («Что я могу знать?», «Что я 

должен делать?», «На что я смею надеяться?») последовал ряд учений XIX в., 

для которых человек стал единственной заслуживающей внимания темой 

философии (Фейербах, Штирнер, Къеркегор и другие). В первой половине 

XX в. получили распространение учения немецких мыслителейМ.Шелера, 

Г.Плеснера, А.Гелена,Э.Ротхакера, В.Зомбартаи др. В этот же период 

появились «философия жизни» Ницше, Бергсона и Дильтея, 

феноменологияГуссерля, экзистенциализм, постмодернизм, прагматизм, 

персонализм и другие. В отличие от них только философская антропология 

интегрирует в единое целое все современные данные естественных и 

медицинских наук, социологии и психологии, этнографии и истории, 

биологии и экологии о человеке.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет философской антропологии 

Феномен антропоцентризма. Философская антропология как 

вопрошание человека о собственном бытие. Антропология как самопознание. 

Антропология как фундаментальная философская наука. Основные 

http://www.krugosvet.ru/articles/109/1010941/1010941a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/116/1011683/1011683a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/13/1001382/1001382a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/08/1000855/1000855a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/10/1001020/1001020a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010844/1010844a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010845/1010845a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010843/1010843a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010838/1010838a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/09/1000942/1000942a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/05/1000588/1000588a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/113/1011350/1011350a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/08/1000819/1000819a1.htm
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проблемы, направления и задачи философской антропологии. Место 

философской антропологии среди других наук. Основные понятия 

философской антропологии. Человек как родовое и общественное существо. 

Философское и конкретно-научное изучение человека. Роли и функции 

человека в культуре. Жизнедеятельность человека как исторический процесс. 

Антропологические идеи в философии древности  

Ведическая концепция человека. Философско-антропологические 

учения в древнекитайской философии. Проблемы космической 

предопределенности человеческого бытия в ведической религиозной 

философии. Учение о «благородном муже» в конфуцианстве. Проблема 

человека в неортодоксальных школах древнеиндийской философии. Учение 

о человеке в даосизме.  

Человек как микрокосм. Софисты и сократовский антропологический 

поворот в философии. Самопознание и мудрость как способ и образ 

добродетельной жизни человека. Человек как политическое животное. Место 

человека в неоплатоновской иерархии.  

Проблема человека в средневековой философии  

Концепция «совершенного» человека в фальсафа и суфизме. Учения 

аль-Фараби, ибн Сины о боге, природе и сущности человека. Учения аль-

Араби, Ходжа Ахмета Ясави о боге и самопознании человека.  

Образ человека в апологетике, патристике и схоластике. Христианская 

критика античной концепции человека. Антропологические учения Аврелия 

Августина, Фомы Аквинского. Учения о человеке Эриугены, Экхарта. 

Проблема человека в философии эпохи Возрождения и Нового 

времени 

Критика схоластики и возрожденческая концепция человека. 

Антропоцентризм итальянского гуманизма. Образ политика в работе Н. 

Макиавелли «Государь». Идеал нового общества и человека в работах 

Т.Мора «Утопия» и Т.Кампанеллы «Город Солнца».  

Проблемы разума и свободы в работах Ф.Бэкона, Б.Паскаля и 

Дж.Локка. Роль социальной среды в формировании человека. Т.Гоббс о 

природе человека и его естественных правах. Свобода как познанная 

необходимость в работах Б.Спинозы, Ж.-Ж.Руссо. 

Проблема человека в западноевропейской философии конца XVIII 

начала XIX века 

Моральная философия И.Канта. Свобода и категорический императив. 

Антропологический вопрос Канта: «Что есть человек?». Гегелевская 

концепция человека. Антропологическая концепция человека Л.Фейербаха. 

К. Маркс о сущности и природе человека. Двойственность человеческой 

природы, ее принципиальная несводимость к природным основам.  

С.Кьеркегор о подлинно экзистенциальных чувствах человека. 

Человеческая субъективность в философии А.Шопенгауэра. Образ 

сверхчеловека в философии Ф.Ницше. Символическая концепция человека 



198 
 

Э.Кассирера. «Критика исторического разума» В.Дильтея. Смерть как судьба 

человека и культуры в философии О.Шпенглера. 

Антропологическая проблематика в казахской и русской 

философии 

Антропологический  характер казахской философии. «Адам бол!» – 

основа казахского миропонимания. Отражение  проблемы человека в 

философии Абая. Экзистенциальная рефлексия Шакарима о 

смысложизненных ориентирах человека.  

Нравственный смысл жизни: опыт религии и философии. Учение о 

«цельном» человеке А.С.Хомякова. Смысложизненная  философия 

В.Соловьева, С.Л.Франка. Н.А.Бердяева: трансцендентальный человек. 

Философско-антропологическое содержание творчества Л.Н.Толстого, и 

Ф.М.Достоевского. Антропологическая концепция человека в работах 

А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского, П.А.Флоренского, И.А.Ильина, 

Г.Г.Шпета.  

Проблема человека в философии экзистенциализма 
Эссенциализм и экзистенциализм как альтернативные подходы к 

проблеме человека в философии. Философская сущность экзистенциализма. 

Атеистические и теистические концепции человека в философии 

экзистенциализма. «Экзистенция» – специфический человеческий способ 

бытия. Проблемы бытия человека в экзистенциальной онтологии 

М.Хайдеггера. Понятие «пограничной ситуации» и проблемы жизни и 

смерти человека. «Философия свободы» Ж.П.Сартра. Экзистенциализм 

абсурдного бунта А.Камю. 

Психоаналитические концепции человека 
Психоаналитические концепции человека З.Фрейда. Понятие 

менталитета. Коллективное бессознательное. Соотношение индивидуального 

и коллективного бессознательного. К.Юнг: архетипы коллективного 

бессознательного. Психоаналитическая концепция человека. Психоанализ 

Э.Фромма. Учение об архетипах культуры и «коллективном 

бессознательном», как отраженный в зеркале психический мир, сознание. 

Теория менталитета. Персоналистическая программа радикального 

преобразования общества и человека. 

Философско-религиозная антропология 

М.Шелер: учение о пяти идеальных типов философского 

самовосприятия человека, как попытке уловить субстанцию человечности. 

Г.Плеснер и его методологические установки построения антропологии. 

Человек как бесконечное самоизменение. Антропология Плеснера как 

возможное основание философско-религиозной антропологии. Религиозно-

философская концепция человека Т.Шардена. Философская антропология 

А.Гелена в ее отношении к философско-религиозной проблематике. А.Гелен 

о человеке как взаимосвязи субъективных и объективных необходимых 

условий жизни. Три инстинкта выживаемости и биологические механизмы 

поведения человека.  
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Человек как единство социального и биологического 

Происхождение человека (проблема антропосоциогенеза). Проблема 

социального и биологического в человеке. Вклад социобиологии в изучение 

человека. Этология и человек. Этнология и человек. Проблема смысла жизни 

человека и ценностей его существования (парадоксы счастья и любви). 

Человек во Вселенной: антропный принцип в его узкой и широкой версии. 

Жизненный мир как фундаментальная категория философского учения о 

человеке. Координаты жизненного мира (судьба, свобода, смерть). Типы 

жизненного мира (мир желаний, мир цели, мир ценности). Жизнетворчество 

как социокультурный феномен. Философская концепция игры Й.Хёйзенги. 

Человек в мире природы 
Философская антропология как учение о человеке с точки зрения 

самого бытия человека, особым образом созидающего и воплощающее в себе 

весь мир. Идея ноосферы: Т.Шарден, В.И. Вернадский. Космическая 

сущность человека. А.Л.Чижевский, Л.Н.Гумилев, Е. и Н.Рерихи. Теософия и 

антропософия. Социальная экология. Экология человека. 

Постнеклассическая модель Вселенной.  

Человек в мире истории 

Социальная стратификация и процесс индивидуализации. Генезис идеи 

человеческого измерения истории. Человек в родовом, традиционном, 

индустриальном и постиндустриальном обществе.«Конец истории» как 

триумф либерализма (Ф.Фукуяма). К единству человечества через 

«столкновение цивилизаций» (С.Хантингтон). Международный порядок в 

свете «столкновения цивилизаций. Постмодерн как реальность. Ж.Бодрийяр: 

система вещей. Г.Маркузе: одномерный человек. А.А.Зиновьев: феномен 

западнизма. Философия и футурология. Знание о будущем общества: 

однозначный и многозначный сценарии. Теория мира как единой системы 

(И.Валлерстайн). 

Человек в мире культуры 

Бытие человека как тотальность, как одновременность 

сосуществования и взаимодействия разных качеств человека. Свобода и 

творчество как способы подлинного существования человека в культуре. 

Многомерность и многокачественность культурного бытия человека. 

Роли и функции человека в культуре: человек производящий и 

разрушающий, управляющий и подчиняющийся, субъект практики, 

познания, общения и творчества. Смысл жизни как способ самоопределения, 

самопонимания и самоосуществления человека в мире культуры. Культурные 

модели поведения человека как практики идентичности.  

Пространственно-временное измерение человека. 

Пространственные координаты человека, многомерность 

социокультурного пространства. Вещно-символический характер 

пространства жизнедеятельности человека. «Автономный индивид», 

«человек-масса», «мигрант», «человек без корней». 
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Ценностная организация и дезорганизация исторического 

пространства: «круг», «вертикаль», доминанта «верха», «многомерность» и 

«изломанность», «доминанта горизонтали», равнозначность 

социокультурных локусов. Восприятие и переживание человеком 

жизненного пространства: «свое-чужое», «дом и бездомность». 

Глобализация и социокультурная идентификация человека 
Образ человека и судьба разума в дискурсе постмодерна. Контроверза 

восточных и западных образов норм и ценностей жизни.  Ценностные 

изменения человека при переходе от общества модерна к постмодерну. 

Теория постиндустриального общества Д.Белла: характеристика каждого из 

этапов развития общества. Концепция информационной цивилизации Мак-

Люена. Западные представления о правах и свободах личности. Восточные и 

евразийские стандарты и ценности жизни. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Объект и субъект философской антропологии. 

2. Проблема человека в философии древности. 

3. Антропологические идеи в средневековой философии. 

4. Проблема человека в философии эпохи Возрождения и Нового 

времени. 

5. Антропологическая проблематика в западноевропейской 

философии конца XVIII начала XIX века. 

6. Гуманистические идеалы человека в казахской и русской 

философии. 

7. Экзистенциалистическая концепция человека. 

8. Проблема человека в психоаналитической философии. 

9. Философско-религиозная антропология о человеке. 

10. Биосоциальная природа человека. 

11. Человек и природа. 

12. Человек и история. 

13. Человек и культура. 

14. Пространственно-временный континуум человека. 

15. Социокультурная идентификация человека в глобализирующемся 

мире. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

 

16. Проблема определения человека, ее многозначность и смысловая 

открытость.  

17. Антропологические проблемы в античной философии. 

18. Проблема человека в индийской и китайской философии. 
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19. Проблема типов личности  в психологии и философской 

антропологии.  

20. Педагогическая антропология Канта.  

21. Гегелевская концепция человека.  

22. Радикальное переосмысление человеческой субъективности 

К.Марксом. 

23. Понимание сущности человека в философии экзистенциализма.  

24. Проблема человека в русской философии 

25.  Антропологический характер казахской философии 

26.  Современное значение учения Абая Кунанбаева о человеке. 

27. Образ человека у А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.  

28. Смерть как судьба человека и культуры в философии 

О.Шпенглера. 

29. Массовое общество и массовый человек.  

30. Одномерность человека по Г.Маркузе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1.   М.Шелер о субстанции человечности. 

2.  Особенности антропологии Г.Плеснера. 

3.  Антропологическое учение А.Гелена. 

4. Персоналистическая программа радикального преобразования 

общества и человека.  

5. Образ человека и судьба его разума в дискурсе постмодерна. 

6. Жизненный мир как фундаментальная категория философского 

учения о человеке.  

7. Координаты жизненного мира (судьба, свобода, смерть).  

8. Человек во Вселенной: антропный принцип в его узкой и 

широкой версии. 

9. Основные гипотезы антропосоциогенеза. 

10. Социальная стратификация и процесс индивидуализации. 

11. Политические отношения и проблема свободы индивида.  

12. Человек как экономический индивид. 

13. Человек в системе национальных отношений. 

14.  Свобода и ответственность личности в современном обществе.  

15.  Идентичность и импровизация как способы включенности в 

культуру.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Гегель Г.Ф.В. Философия духа. М., 2008. 

2. Кант И. Антропология. Соч. Т.6. М., 2010. 
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3. Абай. Книг слов. – Алматы,2011. 

4. Nicholas Rescher. Studies in Philosophical Anthropology. Transaction 

Publishers, 2006.  

5. Гуревич П.С. Философская антропология. Учебное пособие для 

вузов. М., 2012.  

 

Дополнительная: 

1. Ремезова И.И.Современная философская антропология. М., 2005.  

2. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология. Учебное 

пособие для вузов. М., 2006. 

3. Барулин В. С. Социально-философская антропология. Учебное 

пособие для вузов. М., 2007. 

4. Моторина Л.Е. Философская антропология. Учебное пособие. М., 

2009 

5. Марков Б.В. Философская антропология. Учебное пособие для 

вузов. СПб., 2008. 

6. Попкова Н.В.  Введение в философскую антропологию. М., 2010 

7. Губин В.Д., Некрасова Е. Человек в трех измерениях. М., 2010. 

8. Философская антропология. Человек многомерный. 

Ред.С.А.Лебедев. М., 2010. 

9. Есім Ғ. Адам –зат. Астана, 2010. 

10. Нұрышева Г.Ж. Өмірдің мәні: философиялық-антропологиялық 

талдау. Алматы, 2011. 

 

http://www.google.kz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Rescher%22
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SF 3302 – СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Объем  2 кредита 
 

Автор: 

Петрова В.П – доктор философских наук, профессор 

кафедрыфилософии КазНУ имени аль-Фараби; 

Лифанова Т.Ю. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии КазНУ им.аль-Фараби; 

Амиркулова Ж.А.– кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии КазНУ им.аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 

Алтаев Ж.А. –доктор философских наук, профессор, 

кафедрыфилософии Казахского национального университета имени аль-

Фараби; 

Аяжан Сагикызы –доктор философских наук, профессор, зав. отделом 

философии Института философии, политологии и религиоведения Комитета 

науки МОН РК. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Социальная философия» – курс из цикла профилирующих дисциплин 

обязательных при подготовке бакалавров философии. Социальная 

философия относится к той области социогуманитаристики, которая 

позволяет рассматривать вопросы о месте и роли общественной жизни и её 

закономерностей в системе человеческого бытия в мире, о предназначении и 

аксиологии социального бытия людей, о проблемах логики социального 

познания и методологических аспектах его осуществления и т. д. 

Основные формы компетенции студентов: 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

- основные понятия и принципы социальной философии, основы 

теории и методологии социально-философского исследования; 

- мировоззренческие аспекты и методологические подходы к изучению 

природы и общества, аксиологии человека и социокультурной 

трансформации модернизации общества; 

- основные тенденции развития мировой сообщества; 

- место и роль социальной философии в обществе, культуре, сферах 

духовно-этической жизни социума. 

уметь:  

- работать с философскими текстами, использовать их для решения 

актуальных социальных проблем современности; 
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- ориентироваться в терминологии и понятийном аппарате социальной 

философии; 

- анализировать вопросы возникновения и развития социальной 

культуры человечества; 

- вырабатывать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 

в социальных вопросах. 

Владеть навыками: 

- работы с оригинальными источниками, материалами из различных 

областей истории, общей социологии, политологии;  

- анализировать и свободно дискутировать по вопросам социальной 

жизни общества; 

- творческого использования социально-философские знания в 

различных областях жизни общества и в своей жизнедеятельности. 

Пререквизиты: История философии, Казахская философия, 

Философская антропология. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Социально-философские воззрения: история, теория и методология 

1. Социальная философия: статус, функции и смысл 

2. История социально-философского знания 

3. Проблемы социально-философской методологии 

4. Общество: основы философского анализа 

5. Формационный подход в социальной философии 

6. Цивилизационный подход в социальной философии  

7. Современное информационное общество как объект философского анализа  

Человек и общество как объекты философского анализа 

8. Социокультурные основания бытия человека 

9. Личность и общественные формы индивидуального бытия 

10. Социальное развитие 

11. Экономическое бытие общества 

12. Социальное бытие общества 

13. Политическое бытие общества 

14. Социальное познание 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Сущность социального бытия, тенденции исторического развития и 

вопрос о месте человека в истории являются предметом философских 

размышлений с древности до современности. Их изучение помогает понять 

не только характер постановки и решения социально-философских проблем, 
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но и позволяет изучать как логику развития общества и логику социального 

познания.  

Объектом изучения курса являются мировая и отечественная 

социально- философская мысль в её историческом развитии и современном 

состоянии, во взаимной связи основных разделов философского знания; 

закономерности общественной жизни в истории и современных реалиях их 

проявления. 

Цели и задачи  курса:  

Целью курса «Социальной философии» является изучение исходных 

принципов, понятий, парадигм социально-философского знания. 

Основными задачами являются: 

- рассмотрение основных тенденций развития социальной философии, 

трансформации понятия философской рациональности; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной 

исследовательской работы над оригинальными первоисточниками и над 

реальными проблемами общественной жизни;  

- развитие у студентов систематически организованного базиса мето-

дологии социально-философского анализа, умения применять его методы и 

приемы в исследовании актуальных проблем обществознания; 

- направление самостоятельной работы студентов на творческое 

использование социально-философского знания для уяснения современных 

проблем общества. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ:  

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Социальная философия: статус, функции и смысл 

Обществоведческий срез философии. Генезис философии. Научный 

статус социальной философии. Функции социальной философии: 

мировоззренческая, методологическая, гуманистическая и общекультурная.  

Место социальной философии в системе гуманитарного и всего 

научного знания. Социальная философия и социология. Социальная 

философия и история. Социальная философия и негуманитарное знание.  

Логика развития социальной философии. Социологический идеализм. 

Географический детерминизм. Предпосылки и сущность исторического 

материализма. Биологический детерминизм. Психологическое направление. 

Техницистское направление. К синтезу социально-философского знания.  

История социально-философского знания 

Объективность, всемирность, смысл человеческой истории. Развитие 

человеческой индивидуальности как внутреннее устремление истории 

Модели общества в мировых религиях (христианство, ислам, буддизм).  
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Философия истории и социальная философия – генезис, взаимосвязь и 

особенности. Из истории философии истории: античность, средневековье, 

Новое время, гегельянство, марксизм. Социальная философия XX века: 

концепции К.Поппера, Т.Адорно и др. От модерна к структурализму и 

постмодерну. 

Проблемы социально-философской методологии 

Общее понятие о методах и методологии, их уровнях и типологии. 

Дилемма «наук о природе» и «наук о культуре»: начало исследования 

методологических проблем гуманитарных наук. Социальная философия в 

контексте проблем методологии социального познания. 

Понятия социального пространства и социального времени. 

Хронология социальной жизни и идея истории. 

Диалектико-материалистическая методология марксизма. Диалектика и 

социальная философия Франкфуртской школы (Адорно, Маркузе, 

Хоркхаймер, Фромм и др.). Системная методология и принципы синергетики 

в анализе общества.  

Общество: основы философского анализа 

Бытие социума. Понятия общественного бытия и общественных 

отношений. Субстанциальный и экзистенциальный смысл общественного 

бытия. Принципы философского анализа общества: единства «социального 

мира», деятельности, детерминизма, развития, системности. Проблема 

построения теоретических моделей общества.  

Общество как система. Многомерность общественного бытия, понятие 

и многообразие общественных отношений. Понятие социальной структуры 

общества. Общество как деятель: понятие общественного производства, 

материальное и духовное производство. Сферы жизни общества. 

Основные источники саморазвития общества. Социальные институты: 

общие определения и характеристики. Усложнение жизни общества. 

Общественные отношения. К вопросу о «клеточке» социума. Природа 

общественных отношений. Отношения материальные и духовные. 

Межличностные отношения. Динамика общества.  

Типы общества: гражданское общество, открытое и закрытое общество, 

массовое общество, индустриальное и постиндустриальное общества, 

информационное общество и общество знания. Пути и перспективы развития 

открытого демократического казахстанского общества. 

Формационный подход в социальной философии 

Единство и многообразие истории человечества. Формационный срез 

истории. Общественно-экономическая формация. Основные элементы 

формации. Существует ли «чистая формация»? Что такое 

«материалистическое понимание истории» («классика деятельностного 

подхода»)? Марксистская теория формаций: её история, основные понятия и 

принципы. Современные споры вокруг теории «пяти формаций». 

Соотношение формационного и социокультурного подходов к периодизации 

истории. 
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Цивилизационный подход в социальной философии  

«Культура» и «цивилизация» как проблемы социальной философии. 

Цивилизационный срез истории. Что такое цивилизация? Сущность 

цивилизационного подхода Современная цивилизация: существуют ли 

«пределы роста»? К многомерному видению истории. Сопряжение 

формационного и цивилизационного. Технико-технологический Казахстан в 

системе мирового сообщества: проблемы глобализации и социальная 

модернизация.  

Теории культур и цивилизаций: Н. Данилевский, О. Шпенглер, 

П. Сорокин, А.Тойнби, К.Ясперс, Й.Хёйзинга. Проблемы цивилизации в 

разработках М.Вебера, К.Поппера, Т.Адорно, Х.Ортега-и-Гассет, 

О.Тоффлера, Ю.Хабермаса. Философские аспекты этнологической теории 

Л.Н. Гумилева. 

Современное информационное общество как объект философского 

анализа 

Ускорение темпов социального-исторического развития. Информация 

как социальный феномен. Средства массовой информации. Структура 

социальной коммуникации. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Глобализация и информационная революция. Осмысление 

исторического развития через призму информационно-коммуникационных 

процессов. «Экстаз коммуникации»: Ж.Бодрийяр. От «Галактики Гуттенберга» 

к «Галактике Интернет»: Г.Маклюэн и М.Кастельс.  

Теории постиндустриального развития и информационного общества: 

Д.Белл,Дж.К.Гэлбрейт, Р.Арон, Э.Тоффлер, Ж.Бодрийяр, М.Пайор, М. 

Кастельс, Э.Гидденс, Д.Рисмен, П.Дракер, Й.Масуда, М.Порат и др. 

Формирование информационной цивилизации: политико-правовой аспект и 

анализ международных документов.  Медиатехнологии и медиаграмотность. 

Сетевые технологии в развитии современного общества. «Общество сетевых 

структур».   

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТЫ  

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

Социокультурные основания бытия человека 

Биологическое и социальное в человеке. О социальной природе 

человека. Несводимость социального к биологическому. Индивидуальное и 

социальное Объективные законы общественного развития и сознательная 

деятельность людей. Понятие и «структура» личности. Понятия 

исторической и харизматической личностей. Личность, свобода, ценности: их 

понятия, природа и смысл. Онтология, феноменология и аксиология свободы 

человека в их взаимосвязи. 

Личность и общественные формы индивидуального бытия 

Личность как открытая система, сущность и смысл которой 

определяются ее отношением к другому. Другой, его роль в процессе 
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самоопределения и самоутверждения индивида. Разграничение понятий 

«индивид» и «личность». Человек как становящееся бытие. Многообразие 

общественных отношений как среда жизнедеятельности индивида. Анализ 

общественных отношений, представленных сложными динамическими 

структурами, (пространство личностного бытия) –  предпосылка понимания 

личности. 

Личность как сложный процесс социализации, равный времени жизни 

индивида. Личность в онтологическом измерении.Мир как мера личности. 

Социокультурный статус ценности и аксиологическое измерение личности. 

Ценности, идеалы и нормы личностного бытия. Время как форма бытия 

личности. 

Социальное развитие 
Общество как субъект истории: объективная закономерность и 

сознательная деятельность людей. Понятие социальной закономерности. 

Социальное развитие как прогресс: проблема единства и многообразия 

истории. Специфика социального детерминизма. Ритмы и циклы истории; 

идея «регулярности» и повторяемости в истории; понятие «осевого времени». 

Типы социальной динамики. Циклический тип социальной динамики. 

Линейный тип социальной динамики. Спиралевидный тип.  

Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Социальные революции: закономерность, системность, кардинальность. 

Социальные революции: всеобщность и поступательность. «Эволюционные» 

революции в прошлом и настоящем.  

Социальная мобильность. Типология социальных перемещений. 

Каналы вертикальной мобильности. Общественный прогресс.  

Экономическое бытие общества 

Материальное производство. Материальное производство как объект 

исторического исследования.  

Технологический способ производства. Концепции технологического 

детерминизма. Относительная самостоятельность техники. Технические 

революции. Технологические отношения.  

Экономический способ производства. Производительные силы. 

Структура производственных отношений. Основное и исходное 

производственные отношения.  

Законы общественного развития, генерируемые материальным 

производством. Закон соответствия производственных отношений характеру, 

уровню и потребностям развития производительных сил. Закон активного 

обратного воздействия производственных отношений. Основной 

социологический закон.  

Социальное бытие общества 

Понятие социальной структуры. Этническая структура общества. Род и 

племя. Народность. Нация.  
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Демографическая структура общества. Народонаселение и экономика. 

Народонаселение и надстройка. Законы народонаселения: биологичны или 

социальны?  

Классы и классовые отношения. Классы и экономические отношения. 

Возникновение классов. Определение классов. Межклассовые и 

внутриклассовые отношения.  

Социальная стратификация. Сословия и касты. Страты в казахстанском 

обществе. 

Политическое бытие общества 

Общество как «политическое тело»: понятие и элементы политической 

системы. Общество и социальные институты. Философские аспекты 

концепции правового государства и гражданского общества. Философия 

политики и философия права в контексте социальной философии. 

Происхождение государства. Формационная функция государства. 

Государство: цивилизационный смысл. Цивилизационные функции 

государства. В защиту теории «общественного договора». 

Государство и гражданское общество. Структура гражданского 

общества. Бюрократия и гражданское общество. Политические партии.  

Социальное познание 
Эмпирический уровень социального познания. Наблюдение в 

обществознании. Социальный эксперимент.  

Теоретический уровень социального познания. Основы социального 

прогнозирования и проектирования. Социальное предвидение. Сущность 

научного предвидения. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Необходимость планетарного сознания.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Социальная философия и её место в структуре философского знания. 

2. Дисциплинарный статус и «природа» социально-философского 

знания. 

3. Природа социально-философской рефлексии и философия истории.  

4. Принципы социально-философского анализа. 

5. Некоторые особенности формационных этапов развития общества. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Человек как субъект культуры и истории. 

8. Историческое развитие и прогресс. 

10. Исходные пункты философии тоталитаризма. 

9. Социальная философия как реализация моделей знания об обществе. 

11. Философия политики и философия права в контексте социальной 

философии. 

12. Социально-философское осмысление экономического бытия 

общества. 
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13. Социальная сфера бытия общества. 

14. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

15. Современная социальная философия в Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

1. Бытие общества: социальное пространство и социальное время. 

2.  Как соотносится социальная философия с другими науками об 

обществе? 

3. «Восточная», «западная» и «евразийская» парадигмы социальной 

философии. 

4.  Социальная философия XX века. 

5. Логика истории и исторический процесс. 

6. Формационные ступени человеческой истории.  

7. Дилемма «наук о природе» и «наук о духе» как исходная парадигма 

социогуманитарной методологии. 

8. Анализ основных принципов социально-философского исследования 

общества. 

9. Принцип системности в социальной философии. 

10. Принцип синергетики в социальной философии. 

11. Проблемы стратификации современного общества. 

12. Теория общественного договора. 

13. Типы социальной динамики. 

14. Экономическая сфера бытия общества. 

15. Будущее как философская проблема. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Социальная философия в соотношении с наукой истории, 

социологией, философской и социальной антропологией. 

2. Нищета историцизма и логика социальных наук: Поппер, Адорно и 

другие. 

3. Теория формаций: proetcontra.  

4. Социальная философия как реализация моделей знания об обществе. 

5. Качественная и количественная методология анализа социальных 

процессов.  

6. Экзистенциальные аспекты социальной онтологии: «иметь» или 

«быть». 

7. Социальная жизнь, социальная адаптация и проблема человеческого 

права на уединение и одиночество. 
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8. Отечественная социальная философия о казахстанской цивилизации: 

анализ концептуальных построений. 

9. Критерии общественного прогресса.  

10. Философия евразийства. 

11. Государство и гражданское общество. Проблемы развития 

гражданского общества в Казахстане. 

12. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

13. Бытие человека в обществе как проблема социальной философии. 

14. Теории информационного общества: сравнительное исследование. 

15. Социальное прогнозирование и проектирование. 
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