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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 (365 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

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 365).   Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

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 имени аль-Фараби, 2017 
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GZFA 7201 – ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖӘНЕ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

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

кафедрасының меңгерушісі 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, философия 

кафедрасының профессоры 

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

доценті 

Абдрасилова Г.З. – философия ғылымдарының кандидаты, философия 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Сәбит М.С. – философия ғылымдарының докторы, Алматы энергетика 

және байланыс университетінің профессоры 

Бухаев А.Н. – философия ғылымдарының кандитаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Ғылыми зерттеулердің философиясы және әдіснамасы» пәні – 6D020100 

«Философия» мамандығы бойынша PhD докторанттарын дайындауға арналған 

білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.  Бұл пән 

болашақ ғалымдарға ғылыми зерттеулерді жүргізу жолдарын, тәсілдерін 

үйретеді.Курс болашақ философ ғалым ғылымдағы әдіснамаларды жүйелі 

түрде қолданып, ізденістерінің ғылымилығын арттыра түсуге жан-жақты ықпал 

ете алады. 

Құзыреттіліктер. 

Курсты оқып білу нәтижесінде докторанттармына құзыреттіліктерге 

ие болуы тиіс: 

Білу: 

- ғылыми зерттеудің әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеудің сатылары мен аппаратын; 

- теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін; 

- ғылым этосын. 

Жасай білу: 

-ғылыми мәселелердіфилософиялық тұрғыдан талдай алу; 

- өздері жинақтаған философиялық білімдерін ғылыми мәселелерді 

шешудің теориялық базасынатрансформациялау; 
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- философияның концептуалды және методикалық аппаратынтүрлі 

деңгейдегі шығармашылық мәселелерді шешуге қолдана білу. 

Дағдыларды меңгеру: 

- ғылымизерттеулердің әдістерінің және қағидаларының мәтіндерімен,  

және ондағы мәндік конструкциялармен жұмыс жасау; 

- ғылыми зерттеулердің әдістері және қағидалары жайлы әдебиетті 

аннотациялау және реферациялау алу қабілетін дамыту; 

- іргелі және қосымша ғылыми жобаларды ұйымдастыру және жүзеге 

асыру; 

- өзінің зерттеу қызметін жоспарлау және нәтижелі жүзеге асыру. 

Пререквизиттер: Ғылымның тарихы және философиясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 «Ғылыми зерттеулердің әдістемесі және философиясы» пәні 

2 Ғылыми зерттеулердің  әдістемесі 

3 ХХ ғасыр философиясындағы ғылым әдістемесі 

4 Ғылыми білім және ғылыми қызмет 

5 Ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру 

6 Ғылыми зерттеулердің аппараты 

7 Ғылыми зерттеулердің сатылары 

8 Теориялық және экперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері 

9 Ғылыми теория, гипотеза, проблема 

10 Шығармашылық  және ғылыми жаңалықтар 

11 Интеллектуалдық меншік философиясы 

12 Ғылыми зерттеулер аясындағы ғылым этикасы және ғалымның 

жауапкершілігі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курс ғылыми зерттеулердің философиясын, әдістемесін және оны 

қолдану ерекшеліктерін қамтиды. Қазіргі таңда интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру саясатына сәйкес, ғылыми білімдерді дамыту, ашылған 

жаңалықтардың ішкі мағынасы мен философиялық мазмұнын игеру және өз 

докторлық диссертациясының зерттеу тақырыбы бойынша нәтижелі  ғылыми 

зерттеу жүргізу аса маңызды.  

Ұсынылып отырған пән аталған талаптарға сәйкес келеді және 

«Философия» саласының болашақ кәсіби мамандарының ғылыми ізденістері 

үдерісіне қажетті ғылыми қабілет пен дағдылардың теориялық негіздерін 

қалыптастыруға  бағытталады.  

Пәннің зерттеу объектісі – ғылыми зерттеудің философиясы және 

әдістемесі.  
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Пәнді зерттеу әдістері – тарихи-логикалық, диалектикалық, 

компаративистік, герменевтикалық. 

Пәнніңмақсаты –ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және 

философиясы,ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру туралы ғылыми 

білім қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

- ғылыми зерттеулердің концептуалды тұғырлары  туралы базалық 

білімді қалыптастыру; 

- жаңа ғылыми заңдылықтар ашудың өзіндік логикалық құрылымын 

түйсіну; 

- ғылыми зерттеулер тарихындағы  негізгі парадигмаларды  меңгеру; 

- сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

- әлемдік ғылым қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын 

ұғыну. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Ғылыми зерттеулердің әдістемесі және философиясы» пәні 

«Ғылыми қызмет әдістемесі», «ғылым әдістемесі»ұғымдары. Ғылыми 

зерттеулер философиясы және ғылым философиясы. Ғылыми таным мен 

ғылыми зерттеулер. Ғылыми зерттеулердің және ғылыми білімдердің даму 

эволюциясы.  Ғылыми зерттеулер әдістемесінің қазақстандық мектебі.  

Ғылыми зерттеулердің философиясы және әдістемесі пәнін оқытудың 

қазіргі Қазақстан қоғамындағы маңызы.   

 

Ғылыми зерттеулердің  әдістемесі 

Ғылыми әдістер. Ғылыми әдістердің тарихи даму эволюциясы. Ғылыми 

әдістердің обьективті негіздері мен субьективті қырлары. Ғылыми  әдістердің 

эмпирикалық жәнее теориялық деңгейлері.  

Танымның әмбебап философиялық әдістерін қолдану. Жалпы ғылыми 

әдістер және олардың үш тобы:  эмпирикалық, эмпирикалық, әрі теориялық, 

теориялық. Нақты ғылыми әдістер. Пәндік және пәнаралық әдістер 

қолданысының ерекшеліктері. 

Әдістеме және оның тарихи даму үлгілері. Ғылым логикасының жалпы 

қағидалары: жүйелілік, теория мен практиканың бірлігі,  детерминизм, 

эмпирикалық пен теориялықтың бірлігі т.б.  

Метатеориялық әдістемелік ұғымдар жүйесі: интертеория, ойлау машығы, 

теориялық базис, танымның шарты т.б. Ұстындар мен тұғырнамалар,оның 

қолданылу ерекшеліктері. 

 

ХХ ғасыр философиясындағы ғылым әдістемесі 
ХХ ғасырдағы ғылым философиясының дамуының алғышарттары. 

Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Постпозитивизмнің релятивистік 

және интеграциялық сипаты.Аналитикалық философия. Сыни рационализм.  
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Структурализм, постструктурализм, постмодернизм бағыттарының 

әдіснамалық ерекшелігі және ғылыми зерттеулердегі қолданылу бағыттары. 

Құрылымдық-функционалдық талдау. Герменевтикалық талдауды қолданудың 

жолдары. Феноменологиялық тұрғы. Синергетика ілімінің ғылыми 

зерттеулердегі әмбебаптық әдістемелік сипаты.   

 

Ғылыми білім және ғылыми қызмет 

Білімнің ғылымилығының өлшемдері. Ғылыми білімдердің 

классификациясы. Ғылыми білімді ұйымдастырудың формалары. 

Ғылыми қызметтің сипаты. Ғылыми қызметтің құрылымы.   Ғылыми 

қызметтің ерекшеліктері. Ғылыми танымның қағидалары. Ғылыми қызметтің 

логикалық құрылымы.  

Жоба. Ғылыми жобалар. Жобаны іске асырудың сатылары. Ғылыми 

жобаның фазалары, сатылары, кезеңдері.  

 

Ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру 

Ғылыми қызмет түсінігі және оның түрлері. Ғылыми зерттеу қызметін 

ұйымдастырудың формалары. Ғылыми зерттеу қызметін қаржыландыру. 

Ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтасыз ету.  

Ғылыми ізденістің заңдары мен қағидалары. Ғылыми еңбекті 

ұйымдастыру. Ақпараттық база туралы түсінік. Ақпараттарды іздеу мен іріктеу. 

Библиографиялық ақпарат. 

 Интернеттен ақпараттарды іздеу жүйесі. Ақпарат көздерімен және 

ғылыми еңбектермен жұмыс жасау технологиясы. Ғылыми зерттеу нәтижелерін 

рәсімдеудің техникасы мен тәсілдері. Плагиат. Ғылыми зерттеу нәтижелерінің 

қоғамдық өмірге ықпалы.   

Ғылыми ақпараттарды ауызша ұсыну. Сұрақтардың қойылуы мен 

жауаптарды құру. Пікірталастың диалектикасы мен психологиясы: қағидалары, 

ережелері, талаптары. Ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктері. Ғылыми 

қоғамдастықтардың құрылуы.   

 

Ғылыми зерттеулердің аппараты 

Зерттеу тақырыбын таңдау.  Ғылыми зерттеу мәселесінің өзектілігі. 

Зерттеудің обьектісі және пәні. Зерттеу мақсатын айқындау. Зерттеу 

нәтижелері. Зерттеу нәтижелерінің дәйектілігін бағалау: теориялық және 

эмпирикалық. Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен оның дәйектелгендігі. 

Зерттеудің негізгі тұжырымдары. Ғылыми жұмыстың қорытындысы.  

 

Ғылыми зерттеулердің сатылары 

Зерттеуді құрудың сатылары. Зерттеу міндетін анықтаудың сатылары. 

Зерттеудің ресурстық мүмкіндіктері. Зерттеу бағдарламасын құру кезеңі. 

Зерттеудің технологиялық дайындық сатысы.  
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Ғылыми зерттеудің фазалары. Зерттеу жүргізудің сатылары: теориялық 

және эмпирикалық. Эмпирикалық саты: тәжірибелік-эксперименталдық жұмыс. 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу: апробациялау және рәсімдеу.  

Ғылыми зерттеудің рефлексивтік фазасы: қорытынды бағалау, рефлексия, 

ғылыми рефлексия. Зерттеудің рефлексиялық фазасының құрылымы. Ғылыми 

зерттеулердің жалпы деңгейлері: жалпы салалық, пәндік, жалпыпроблемалық, 

жекепроблемалық. Ғылыми зерттеулердің құралдары. 

 

Теориялық және экперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшелігі 
Теориялық зерттеулер әдістемесі. Зерттеулердің моделі. Зерттеудің 

аналитикалық әдістері. Эксперименттерді пайдаланатын аналитикалық әдістер. 

Зерттеудің ықтималдық-статистикалық әдістері. Жүйелілік талдау әдісі.    

Эксперименталдық зерттеулердің әдістері. Эксперимент әдістемесі. 

Эксперименттің жоспары мен бағдарламасын дайындау.Өлшеу құралдары. 

Экспериментті өткізу. Өлшемдер нәтижелерін графикалық бейнелеу әдістері. 

Эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері. Регрессивті талдау. 

Қортындылардың эксперименталды мәліметтерге сәйкестігі. Экспериментті 

жоспарлаудың математикалық негіздері. Экспериментті жоспарлауды 

пайдаланатын технологиялық үдерістерді оптимизациялау.     

 

Ғылыми теория, гипотеза, проблема 

Теорияның орталық жүйе құрушылық элементі. Теорияның құрылымдық 

элементтері. Ғылыми теориялардың құрылымы. Теорияны құрудың 

аксиомалық және гипотетикалық-дедуктивтік әдістері. Гипотеза мен айғақтың 

арақатынасы. Зерттеу гипотезасын құрудың сатылары. Гипотезаны құру 

талаптары.  

Ғылыми проблема. Қайшылықты туындату. Проблеманы (мәселені) құру 

және оның сатылары: мәселені, бағалау, негіздеу, құрылымдау. Проблеманың 

өзектілігі мен маңыздылығы. Проблеманы шешу.  

 

Шығармашылық  және ғылыми жаңалықтар. 

Шығармашылық ойлау түсінігінің баламалары: продуктивтілік, 

эвристикалық, креативтілік, инновациялық т.б. Шығармашылықтың 

философиялық, психологиялық, әлеуметтік қырлары. Ғылыми, көркемдік және 

әлеуметтік шығармашылық.  

Ғылыми жаңалықтар және олардың ерекшеліктері: түсіндірмелер, 

жаңартулар, сынау мен жаңа идея ұсыну т.б. Сынаудың негізгі бағыттары. 

Жаңалық ашу логикасы және ғылыми жаңалықтардың философиялық негіздері. 

Ғылыми төңкерістердің құрылымы және ғылыми танымдағы жаңа 

парадигмалардың ұсынылуы.  

Интеллектуалдық меншік философиясы.  

Интеллектуалдық қызметтің қазіргі қоғамдағы рөлі. «Интеллектуалдық 

меншік» ұғымының қалыптасуы және дамуы. Интеллектуалдық меншіктің 

бүкіләлемдік ұйымы.  
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Интеллектуалдық меншік түрлері. Интеллектуалдық меншіктің 

құрылымы мен мәні. Интеллектуалдық меншікті мемлекеттік басқару.  

Интеллектуалдық меншік тауар ретінде. Интеллектуалдық меншікті бағалау.     

Авторлық құқық обьектісі. Авторлық құқықты сақтау жүйесі. Өндірістік 

меншік обьектісі. Патенттік құжаттардың түрі мен мазмұны. Патенттерді 

классификациялау. Патенттің жарамдылық мерзімі. Ашылған жаңалықтарды 

қорғау. Патенттеу құжаттары. Интеллектуальдік меншіктің патенттелмеген 

түрлерін қорғау. Интернет жүйесіндегі авторлық құқықты қорғау. 

 

Ғылыми зерттеулер аясындағы ғылым этикасы және ғалымның 

жауапкершілігі 
Ғылым – таңдау және мамандық. Ғылыми қызметтің нормалары. Ғылым 

этосы. Биоэтика. Ғалымның әлеуметтік жауапкершілігі. Ғылым дамуының 

обьективті логикасы және ғалымның кәсіби жауапкершілігі. Зерттеу 

еркіндігінің шектелуі. Ғылыми ойлау логикасындағы бейәдеп тәсілдер.  

Ғылымды адамзаттың игілігі ретінде түсіну. Ғылым – құндылық. 

Ғылымның болашағы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Ғылыми зерттеулер философиясы мен ғылым философиясы. 

2.Ғылыми әдістер: теориялық және эмпирикалық деңгейлер. 

3.Қоғамдық ғылымдардағы жалпы әдістер. 

4.Жаратылыстану ғылымдарындағы әдістер. 

5.Теориялық зерттеулер және эксперимент жүргізу. 

6.Ғылыми зерттеулердің жалпы жобасы. 

7.Ғылыми зерттеулердің фазалары. 

8.Ғылыми қызметті ұйымдастыру тәжірибесі. 

9.Қазіргі заманғы ғылыми қоғамдастықтар. 

10.Ғылым этикасы және биоэтика. 

11. Интеллектуалды меншік және оны қорғау. 

12.Шығармашылық ойлауға дағдылану жолдары. 

13.Ғылыми зерттеулердің әлеуметтік сипаты. 

14.Ғылыми білім, ғылыми қызметті ұйымдастыру 

15. Ғылыми теорияның құрылымы 

15. Қазіргі заманғы ғылым. 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (ДӨЖ) 

АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі заманғы Қазақстандағы ғылыми ізденістердің негізгі бағыттары. 

2. Ғылыми төңкерістер кезеңіндегі тарихи-әлеуметтік және саяси 

жағдайлар. 

3. Фантастикалардың ғылыми болжамдық сипаты. 
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4. Әлемнің физикалық бейнесі. 

5. Ғылыми зерттеулердің тәжірибелік қырлары. 

6. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың әлеуметтанулық негіздері. 

7. Ғылыми білімді ұйымдастырудың инновациялық формалары. 

8. Инновациялық білім берудегі ғылыми ізденістерді тәжірибеге енгізу. 

9. Ғылыми проблемалардың қойылуы. 

10. Интегративтік әдіснаманы қолдану. 

11. Ғылымдардың интеграциясы мен дифференциациясы. 

12. Ғылыми тұжырымдарды дәйектеу. 

13. Ғылыми теорияларды сынау, фальсификациялау, верификациялау, 

дәйектеу. 

14. Постпозитивизмнің релятивистік сипаты. 

15. Постмодернизмнің және қазіргі заманғы ғылым. 

 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЙТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (ДОӨЖ) АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

ҮЛГІСІ 

 

1.Ғылыми зерттеулердегі интернализм және экстернализм. 

2. Ғылыми рефлексия және өзінің идеясын өзі сынау. 

3.Математикалық модельдеу және оны қоғамдық ғылымдарда қолдану. 

4.Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске және қоғамдық өмірге. 

енгізудің жолдары. 

5.Эксперимент жүргізудің ғылым этикасына жатқызылмайтын 

формалары. 

6.Ғылыми жаңалықтардың қайталануы мен жаңаша қойылуы. 

7.Жаһандану жағдайындағы әлемдік ғылыми қауымдастық. 

8.Ақпараттық қоғам жағдайындағы ақпараттарды іріктеу. 

9.Интернеттегі ғылыми ақпараттарды сұрыптау. 

10.Ғылымдағы сыни ойлау. 

11.Классификациялаудың талаптары мен ережелері. 

12.Ғылыми қызметтің әлеуметтанулық және саясаттанулық қырлары. 

13.Ғылыми жобаларды ұсыну мен құру. 

14.Ғылыми зерттеулердің прагматикалық жақтары. 

15.Ғылыми қызметтің құрылымы мен сипаты. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

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

2000. 

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции 

современной науки. – Алма-Ата: Наука, 1993. 
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3. Нысанбаев А.Н. Собрание сочинений в 10 томах. Алматы, 2016. 

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

Алаты, 2014. 

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

Алматы, 2014.  

 

Қосымша 

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

2. История и философия науки. Под ред. КряневаЮ.В., Моториной Л.Е. - 

М.: ИНФРА-М,2011. - 416 с. 

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

Прогресс-Традиция, 2010. – 528 с. 

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

603 с.  

5. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и историю 

науки. - М.: Едиториал УРСС, 2009. – 344 с. 

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

2014. 

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

2011. –423 с. 

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

Қазақ университеті, 2013. – 150 с. 

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

608 с. 

10. Этика и социальная ответственность ученых/Под ред. Шаукеновой 

З.К. Алматы, 2014. 
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GZFA 7201 – ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІҢ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖӘНЕ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

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

философия кафедрасының меңгерушісі 

Хасанов М.Ш. – философия ғылымдарының докторы, философия 

кафедрасының профессоры 

Аташ Б.М. – философия ғылымдарының докторы, философия 

кафедрасының доценті 

Абдрасилова Г.З. – философия ғылымдарының кандидаты, философия 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Сәбит М.С. – философия ғылымдарының докторы, Алматы энергетика 

және байланыс университетінің профессоры 

Бухаев А.Н. – философия ғылымдарының кандитаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Ғылыми зерттеулердің философиясы және әдістемесі» пәні – 6D020100 

«Философия» мамандығы бойынша PhD докторанттарын профильді 

дайындауға арналған білім беру бағдарламасының міндетті компоненті.   

Бұл пән болашақ ғалымдарға ғылыми зерттеулерді жүргізу жолдарын, 

тәсілдерін үйретеді. Ғылыми зерттеудің әдістемесін жүйелі түрде қолдану 

болашақ ғалым-философтың ғылыми ізденістерінің деңгейін жан-жақты 

көтеруге, кешенді теориялық және эксперименталдық зерттеулерді, соның 

ішінде пәнаралық зерттеулерді жоспарлауға және жүзеге асыруға қабілеттілікті 

біртұтас ғылыми көзқарас негізінде  қалыптастыруға ықпал етеді. 

Құзыреттіліктер. 

Курсты оқып білу нәтижесінде докторанттар мына құзыреттіліктерге 

ие болуы тиіс: 

Білу: 

- ғылыми зерттеудің әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеудің сатылары мен аппаратын; 

- теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін; 

- ғылым этосын. 

Жасай білу: 

-ғылыми мәселелердіфилософиялық тұрғыдан талдай алу; 
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- өздері жинақтаған философиялық білімдерін ғылыми мәселелерді 

шешудің теориялық базасынатрансформациялау; 

- философияның концептуалды және методикалық аппаратынтүрлі 

деңгейдегі шығармашылық мәселелерді шешуге қолдана білу. 

Дағдыларды меңгеру: 

- ғылымиз ерттеулердің әдістерінің және қағидаларының мәтіндерімен,  

және ондағы мәндік конструкциялармен жұмыс жасау; 

- ғылыми зерттеулердің әдістері және қағидалары жайлы әдебиетті 

аннотациялау және реферациялау алу қабілетін дамыту; 

- іргелі және қосымша ғылыми жобаларды ұйымдастыру және жүзеге 

асыру; 

- өзінің зерттеу қызметін жоспарлау және нәтижелі жүзеге асыру. 

Пререквизиттер: Ғылымның тарихы және философиясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Кіріспе 

1 «Ғылыми зерттеулердің әдістемесі және философиясы» пәні 

2 Ғылыми зерттеулердің  әдістемесі  

3 ХХ ғасыр философиясындағы ғылым әдістемесі  

4 Ғылыми білім және ғылыми қызмет 

5 Ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру 

6 Ғылыми зерттеулердің аппараты 

7 Ғылыми зерттеулердің сатылары 

8 Теориялық және экперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері 

9 Ғылыми теория, гипотеза, проблема 

10 Шығармашылық  және ғылыми жаңалықтар 

11 Интеллектуалдық меншік философиясы 

12 Ғылыми зерттеулер аясындағы ғылым этикасы және ғалымның 

жауапкершілігі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курс ғылыми зерттеулердің философиясын, әдістемесін және оны 

қолдану ерекшеліктерін қамтиды. Қазіргі таңда интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру саясатына сәйкес, ғылыми білімдерді дамыту, ашылған 

жаңалықтардың ішкі мағынасы мен философиялық мазмұнын игеру және өз 

докторлық диссертациясының зерттеу тақырыбы бойынша нәтижелі  ғылыми 

зерттеу жүргізу аса маңызды.  

Ұсынылып отырған пән аталған талаптарға сәйкес келеді және 

«Философия» саласының болашақ кәсіби мамандарының ғылыми ізденістері 

үдерісіне қажетті ғылыми қабілет пен дағдылардың теориялық негіздерін 

қалыптастыруға  бағытталады.  
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Пәннің зерттеу объектісі – ғылыми зерттеудің философиясы және 

әдістемесі.  

Пәнді зерттеу әдістері – тарихи-логикалық, диалектикалық, 

компаративистік, герменевтикалық. 

Пәннің мақсаты – ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және 

философиясы,ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру туралы ғылыми 

білім қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

- ғылыми зерттеулердің концептуалды тұғырлары  туралы базалық 

білімді қалыптастыру; 

- жаңа ғылыми заңдылықтар ашудың өзіндік логикалық құрылымын 

түйсіну; 

- ғылыми зерттеулер тарихындағы  негізгі парадигмаларды  меңгеру; 

- сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру; 

- әлемдік ғылым қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын 

ұғыну. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Ғылыми зерттеулердің әдістемесі және философиясы» пәні 

«Ғылыми қызмет әдістемесі», «ғылым әдістемесі»ұғымдары. Ғылыми 

зерттеулер философиясы және ғылым философиясы. Ғылыми таным мен 

ғылыми зерттеулер. Ғылыми зерттеулердің және ғылыми білімдердің даму 

эволюциясы.  Ғылыми зерттеулер әдістемесінің қазақстандық мектебі.  

Ғылыми зерттеулердің философиясы және әдістемесі пәнін оқытудың 

қазіргі Қазақстан қоғамындағы маңызы.   

 

Ғылыми зерттеулердің  әдістемесі  

Ғылыми әдістер. Ғылыми әдістердің тарихи даму эволюциясы. Ғылыми 

әдістердің обьективті негіздері мен субьективті қырлары. Ғылыми  әдістердің 

эмпирикалық жәнее теориялық деңгейлері.  

Танымның әмбебап философиялық әдістерін қолдану. Жалпы ғылыми 

әдістер және олардың үш тобы:  эмпирикалық, эмпирикалық, әрі теориялық, 

теориялық. Нақты ғылыми әдістер. Пәндік және пәнаралық әдістер 

қолданысының ерекшеліктері. 

Әдістеме және оның тарихи даму үлгілері. Ғылым логикасының жалпы 

қағидалары: жүйелілік, теория мен практиканың бірлігі,  детерминизм, 

эмпирикалық пен теориялықтың бірлігі т.б.  

Метатеориялық әдістемелік ұғымдар жүйесі: интертеория, ойлау машығы, 

теориялық базис, танымның шарты т.б. Ұстындар мен тұғырнамалар, оның 

қолданылу ерекшеліктері. 
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ХХ ғасыр философиясындағы ғылым әдістемесі  

ХХ ғасырдағы ғылым философиясының дамуының алғышарттары. 

Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Постпозитивизмнің релятивистік 

және интеграциялық сипаты. Аналитикалық философия. Сыни рационализм.  

Структурализм, постструктурализм, постмодернизм бағыттарының 

әдіснамалық ерекшелігі және ғылыми зерттеулердегі қолданылу бағыттары. 

Құрылымдық-функционалдық талдау. Герменевтикалық талдауды қолданудың 

жолдары. Феноменологиялық тұрғы. Синергетика ілімінің ғылыми 

зерттеулердегі әмбебаптық әдістемелік сипаты.   

 

Ғылыми білім және ғылыми қызмет 

Білімнің ғылымилығының өлшемдері. Ғылыми білімдердің 

классификациясы. Ғылыми білімді ұйымдастырудың формалары. 

Ғылыми қызметтің сипаты. Ғылыми қызметтің құрылымы.   Ғылыми 

қызметтің ерекшеліктері. Ғылыми танымның қағидалары. Ғылыми қызметтің 

логикалық құрылымы.  

Жоба. Ғылыми жобалар. Жобаны іске асырудың сатылары. Ғылыми 

жобаның фазалары, сатылары, кезеңдері.  

 

Ғылыми қызметті жоспарлау және ұйымдастыру 

Ғылыми қызмет түсінігі және оның түрлері. Ғылыми зерттеу қызметін 

ұйымдастырудың формалары. Ғылыми зерттеу қызметін қаржыландыру. 

Ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтасыз ету.  

Ғылыми ізденістің заңдары мен қағидалары. Ғылыми еңбекті 

ұйымдастыру. Ақпараттық база туралы түсінік. Ақпараттарды іздеу мен іріктеу. 

Библиографиялық ақпарат. 

 Интернеттен ақпараттарды іздеу жүйесі. Ақпарат көздерімен және 

ғылыми еңбектермен жұмыс жасау технологиясы. Ғылыми зерттеу нәтижелерін 

рәсімдеудің техникасы мен тәсілдері. Плагиат. Ғылыми зерттеу нәтижелерінің 

қоғамдық өмірге ықпалы.   

Ғылыми ақпараттарды ауызша ұсыну. Сұрақтардың қойылуы мен 

жауаптарды құру. Пікірталастың диалектикасы мен психологиясы: қағидалары, 

ережелері, талаптары. Ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктері. Ғылыми 

қоғамдастықтардың құрылуы.   

 

Ғылыми зерттеулердің аппараты 

Зерттеу тақырыбын таңдау. Ғылыми зерттеу мәселесінің өзектілігі. 

Зерттеудің обьектісі және пәні. Зерттеу мақсатын айқындау. Зерттеу 

нәтижелері. Зерттеу нәтижелерінің дәйектілігін бағалау: теориялық және 

эмпирикалық. Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен оның дәйектелгендігі. 

Зерттеудің негізгі тұжырымдары. Ғылыми жұмыстың қорытындысы.  
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Ғылыми зерттеулердің сатылары 

Зерттеуді құрудың сатылары. Зерттеу міндетін анықтаудың сатылары. 

Зерттеудің ресурстық мүмкіндіктері. Зерттеу бағдарламасын құру кезеңі. 

Зерттеудің технологиялық дайындық сатысы.  

Ғылыми зерттеудің фазалары. Зерттеу жүргізудің сатылары: теориялық 

және эмпирикалық. Эмпирикалық саты: тәжірибелік-эксперименталдық жұмыс. 

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу: апробациялау және рәсімдеу.  

Ғылыми зерттеудің рефлексивтік фазасы: қорытынды бағалау, рефлексия, 

ғылыми рефлексия. Зерттеудің рефлексиялық фазасының құрылымы. Ғылыми 

зерттеулердің жалпы деңгейлері: жалпы салалық, пәндік, жалпыпроблемалық, 

жекепроблемалық. Ғылыми зерттеулердің құралдары. 

 

Теориялық және экперименталдық зерттеу әдістерінің ерекшелігі 

Теориялық зерттеулер әдістемесі. Зерттеулердің моделі. Зерттеудің 

аналитикалық әдістері. Эксперименттерді пайдаланатын аналитикалық әдістер. 

Зерттеудің ықтималдық-статистикалық әдістері. Жүйелілік талдау әдісі.    

Эксперименталдық зерттеулердің әдістері. Эксперимент әдістемесі. 

Эксперименттің жоспары мен бағдарламасын дайындау. Өлшеу құралдары. 

Экспериментті өткізу. Өлшемдер нәтижелерін графикалық бейнелеу әдістері. 

Эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері. Регрессивті талдау. 

Қортындылардың эксперименталды мәліметтерге сәйкестігі. Экспериментті 

жоспарлаудың математикалық негіздері. Экспериментті жоспарлауды 

пайдаланатын технологиялық үдерістерді оптимизациялау.     

 

Ғылыми теория, гипотеза, проблема 

Теорияның орталық жүйе құрушылық элементі. Теорияның құрылымдық 

элементтері. Ғылыми теориялардың құрылымы. Теорияны құрудың 

аксиомалық және гипотетикалық-дедуктивтік әдістері. Гипотеза мен айғақтың 

арақатынасы. Зерттеу гипотезасын құрудың сатылары. Гипотезаны құру 

талаптары.  

Ғылыми проблема. Қайшылықты туындату. Проблеманы (мәселені) құру 

және оның сатылары: мәселені, бағалау, негіздеу, құрылымдау. Проблеманың 

өзектілігі мен маңыздылығы. Проблеманы шешу.  

 

Шығармашылық  және ғылыми жаңалықтар. 

Шығармашылық ойлау түсінігінің баламалары: продуктивтілік, 

эвристикалық, креативтілік, инновациялық т.б. Шығармашылықтың 

философиялық, психологиялық, әлеуметтік қырлары. Ғылыми, көркемдік және 

әлеуметтік шығармашылық.  

Ғылыми жаңалықтар және олардың ерекшеліктері: түсіндірмелер, 

жаңартулар, сынау мен жаңа идея ұсыну т.б. Сынаудың негізгі бағыттары. 

Жаңалық ашу логикасы және ғылыми жаңалықтардың философиялық негіздері. 

Ғылыми төңкерістердің құрылымы және ғылыми танымдағы жаңа 

парадигмалардың ұсынылуы.  
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Интеллектуалдық меншік философиясы.  

Интеллектуалдық қызметтің қазіргі қоғамдағы рөлі. «Интеллектуалдық 

меншік» ұғымының қалыптасуы және дамуы. Интеллектуалдық меншіктің 

бүкіләлемдік ұйымы.  

Интеллектуалдық меншік түрлері. Интеллектуалдық меншіктің 

құрылымы мен мәні. Интеллектуалдық меншікті мемлекеттік басқару.  

Интеллектуалдық меншік тауар ретінде. Интеллектуалдық меншікті бағалау.     

Авторлық құқық обьектісі. Авторлық құқықты сақтау жүйесі. Өндірістік 

меншік обьектісі. Патенттік құжаттардың түрі мен мазмұны. Патенттерді 

классификациялау. Патенттің жарамдылық мерзімі. Ашылған жаңалықтарды 

қорғау. Патенттеу құжаттары. Интеллектуальдік меншіктің патенттелмеген 

түрлерін қорғау. Интернет жүйесіндегі авторлық құқықты қорғау. 

 

Ғылыми зерттеулер аясындағы ғылым этикасы және ғалымның 

жауапкершілігі 
Ғылым – таңдау және мамандық. Ғылыми қызметтің нормалары. Ғылым 

этосы. Биоэтика. Ғалымның әлеуметтік жауапкершілігі. Ғылым дамуының 

обьективті логикасы және ғалымның кәсіби жауапкершілігі. Зерттеу 

еркіндігінің шектелуі. Ғылыми ойлау логикасындағы бейәдеп тәсілдер.  

Ғылымды адамзаттың игілігі ретінде түсіну. Ғылым – құндылық. 

Ғылымның болашағы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Ғылыми зерттеулер философиясы мен ғылым философиясы. 

2.Ғылыми әдістер: теориялық және эмпирикалық деңгейлер. 

3.Қоғамдық ғылымдардағы жалпы әдістер. 

4.Жаратылыстану ғылымдарындағы әдістер. 

5.Теориялық зерттеулер және эксперимент жүргізу. 

6.Ғылыми зерттеулердің жалпы жобасы. 

7.Ғылыми зерттеулердің фазалары. 

8.Ғылыми қызметті ұйымдастыру тәжірибесі. 

9.Қазіргі заманғы ғылыми қоғамдастықтар. 

10.Ғылым этикасы және биоэтика. 

11. Интеллектуалды меншік және оны қорғау. 

12.Шығармашылық ойлауға дағдылану жолдары. 

13.Ғылыми зерттеулердің әлеуметтік сипаты. 

14.Ғылыми білім, ғылыми қызметті ұйымдастыру 

15. Ғылыми теорияның құрылымы 

15. Қазіргі заманғы ғылым. 
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ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (ДӨЖ) 

АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ҮЛГІСІ 

 

16. Қазіргі заманғы Қазақстандағы ғылыми ізденістердің негізгі 

бағыттары. 

17. Ғылыми төңкерістер кезеңіндегі тарихи-әлеуметтік және саяси 

жағдайлар. 

18. Фантастикалардың ғылыми болжамдық сипаты. 

19. Әлемнің физикалық бейнесі. 

20. Ғылыми зерттеулердің тәжірибелік қырлары. 

21. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың әлеуметтанулық негіздері. 

22. Ғылыми білімді ұйымдастырудың инновациялық формалары. 

23. Инновациялық білім берудегі ғылыми ізденістерді тәжірибеге 

енгізу. 

24. Ғылыми проблемалардың қойылуы. 

25. Интегративтік әдіснаманы қолдану. 

26. Ғылымдардың интеграциясы мен дифференциациясы. 

27. Ғылыми тұжырымдарды дәйектеу. 

28. Ғылыми теорияларды сынау, фальсификациялау, верификациялау, 

дәйектеу. 

29. Постпозитивизмнің релятивистік сипаты. 

30. Постмодернизмнің және қазіргі заманғы ғылым. 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЙТЫН 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА (ДОӨЖ) АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 

ҮЛГІСІ 

 

1.Ғылыми зерттеулердегі интернализм және экстернализм. 

2. Ғылыми рефлексия және өзінің идеясын өзі сынау. 

3.Математикалық модельдеу және оны қоғамдық ғылымдарда қолдану. 

4.Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске және қоғамдық өмірге. 

енгізудің жолдары. 

5.Эксперимент жүргізудің ғылым этикасына жатқызылмайтын 

формалары. 

6.Ғылыми жаңалықтардың қайталануы мен жаңаша қойылуы. 

7.Жаһандану жағдайындағы әлемдік ғылыми қауымдастық. 

8.Ақпараттық қоғам жағдайындағы ақпараттарды іріктеу. 

9.Интернеттегі ғылыми ақпараттарды сұрыптау. 

10.Ғылымдағы сыни ойлау. 

11.Классификациялаудың талаптары мен ережелері. 

12.Ғылыми қызметтің әлеуметтанулық және саясаттанулық қырлары. 

13.Ғылыми жобаларды ұсыну мен құру. 

14.Ғылыми зерттеулердің прагматикалық жақтары. 

15.Ғылыми қызметтің құрылымы мен сипаты. 
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FMNI 7201 – ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор философских наук, зав. кафедрой философии  

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

философии  

Аташ Б.М. – доктор философских наук, профессор кафедры философии  

Абдрасилова Г.З. –кандидат философских наук, доцент 

кафедрыфилософии факультета  

 

Рецензенты: 

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

университета энергетики и связи 

Бухаев А.Н. –  кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

факультета Философии и политологии Казахского национального университета 

имени аль Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Философия и методология научного исследования» 

является обязательным компонентом образовательной программы подготовки 

докторантов PhD по специальности «Философия».  

Курс призван способствовать освоению путей и методов ведения научных 

исследований. Последовательное использование методологии научного 

исследования способствует всестороннему повышению уровня научных 

изысканий будущего ученого-философа. 

Компетенции. 

В результате изучения курса докторанты должны 

Знать: 

- методологию ведения научных исследований; 

- научный аппарат и ступени научного поиска; 

- специфику теоретических и экспериментальных методов исследований; 

- этос науки. 

Уметь:  

- осуществлять философский анализ научной проблемы; 

- трансформировать полученное философское знание на теоретическую 

базу решений научных проблем; 

- применять концептуальный и методический аппарат философии при 

реализации различного уровня творческих идей; 

Владеть навыками: 
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- работать с текстами методов и принципов научного исследования и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

- развить способность реферирования и аннотирования литературы 

по методам и принципам научного исследования. 

-  организациии и реализации фундаментальных, а также прикладных 

научно-исследовательских проектов; 

- планирования и эффективного осуществления своих исследовательских 

программ. 

Пререквизиты: История и философия науки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Введение 

1 Предмет дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» 

2 Методология научных исследований  

3 Методология  науки в философии ХХвека  

4 Научное знание и научно-исследовательская деятельность 

5 Планирование и организация научно-исследовательской деятельности 

 6 Аппарат научногоисследования 

7 Ступени научных исследований 

8 Специфика экпериментальных и теоретических методов исследований 

9 Научная теория, гипотеза, проблема 

10 Творческие и научные открытия 

11 Философияинтеллектуальной собственности 

12 Этика науки и ответственность ученого в рамках научных исследований 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В настоящее время, в соответствии с политикой формирования 

интеллектуальной нации, особенно важно развитие научных знаний, 

правильное понимание внутреннего смысла и философского содержания 

инноваций и успешное ведение научного исследования по теме докторской 

диссертации. 

Данная дисциплина соответствует таким высоким требованиям и 

призвана сформироватьтеоретические и практические основы способностей, 

навыков научного поиска будущих профессионаловв области философии. 

Объект исследования: философия иметодология научных исследований. 

Методы изучения дисциплины: диалектический, герменевтический, 

компаративистский,принцип исторического и логического. 

Цель курса – формирование знаний о философии и методологии научного 

исследования, планировании и ведения результативной научной деятельности. 

Задачи курса: 
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- формирование базовых знаний о концептуальных подходах к научным 

исследованиям; 

- выяснение логической структуры открытия новых научных законов; 

- освоение основных парадигм из анналов истории научных 

исследований; 

- формирование навыков критического мышления; 

- знание общих закономерностей формирования и развития мировой 

науки. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» 

Понятия «методология научно-исследовательской работы», «методология 

науки». Философия научных исследований и философия науки. Научное 

познание и научные исследования. Эволюция научного знания и научных 

исследований. Казахстанская школа методологии научных исследований 

Значение изучения дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» на современном этапе подготовки научных кадров Казахстана. 

 

Методология научных исследований 

Научные методы. История эволюции научных методов. Объективные 

основания и субъективные аспекты научных методов. Эмпирические и 

теоретические уровни научных методов. Универсальные философские методы 

познания.  

Общенаучные методы: эмпирические, эмпирико-теоретические и 

теоретические. Конкретные научные методы. Особенности применения 

предметных и междисциплинарных методов. 

Методология и ее исторические модели развития. Общие принципы 

научной логики: последовательность, единство теории и практики, 

детерминизм, единства эмпирического и теоретического ит.д. 

Система метатеоретических методологических понятий: интертеория, 

навыки мышления, теоретическая база, условия познания и т.д. Позиции и 

подходы, особенности их демонстрации. 

 

Методология науки в философииХХ века. 

Предпосылки развития философии науки ХХ века. Позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм. Релятивистский и интеграционныйхарактер 

постпозитивизма. Аналитическая философия. Критический рационализм.  

Специфика методологий структурализма, постструктурализма, 

постмодернизма и сферы их примененияв научных исследованиях. 

Структурно-функциональный анализ. Способы применения 

герменевтического анализа. Феноменологический подход. Доктрина 

синергетики: универсально-методологический характер научных исследований. 



22 

 

 

Научное знание и научно-исследовательская деятельность  

Знание и его виды. Особенности научного знания. Критерии научности 

знания. Классификация научных знаний. Формы организации научного знания. 

Характер научной деятельности. Структура научной деятельности. 

Специфика научной деятельности. Принципы научного познания. Логическая 

структура научной деятельности. Проект. Научный проект. Ступени реализации 

проектов. Этапы, фазы, периоды реализации научного проекта. 

 

Планирование и организация научно-исследовательской 

деятельности 

Концепция научной деятельности и ее виды. Формы организации научной 

деятельности. Финансирование научной деятельности. Информационное 

обеспечение  научно-исследовательской деятельности. 

Законы и правила научных исследований. Организация научного труда. 

Понятие информационной базы. Поиск и отбор информации. 

Библиографическая информация. 

Интернет – поисковая система информации. Технология работы с 

источниками информации и научных работ. Техника и методы регистрации 

результатов научно-исследовательской работы. Плагиат.Влияние реализации 

результатов научных исследований общественной жизни. 

Устная презентация научной информации. Постановка вопросов и 

составление набора ответов. Диалектика и психология полемики: нормы, 

правила и требования. Основные особенности научного стиля. Создание 

научного сообщества. 

 

Аппарат научного исследования 

Выбор темы исследования. Актуальность проблемы научного 

исследования. Объект и предмет исследования. Определение цели 

исследования. Результаты исследования. Оценка достоверности результатов 

исследований: теоретического и эмпирического. Новизна исследования и его 

верифицированность. Основные выводы исследования. Итоги научной работы. 

 

Ступени научных исследований 

Этапы исследования. Необходимые шаги при определении задачи 

исследования. Ресурсная база исследования. Создание программы 

исследования. Этап технологической подготовки  исследования. 

Фазы научных исследований. Этапы проведения исследований: 

теоретический и эмпирический. Эмпирическая фаза: экспериментальные 

работы. Проектные этапы результатов исследования: апробация и регистрация. 

Рефлексивная фаза научных исследований: окончательная оценка, 

рефлексия, научная рефлексия. Структура рефлексивной 

фазыисследовательской работы. Уровни исследований: общая, предметная, 

общепроблемная, частнопроблемная. Инструментарий исследований. 
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Специфика экпериментальных и теоретических методов 

исследований 

Методология теоретических исследований. Модель исследования. 

Аналитические методы исследования. Аналитические методы с 

использованием экспериментов. Методы вероятности и статистические методы. 

Метод системного анализа. 

Экспериментальные методы исследования. Методология проведения 

эксперимента. Планирование, составление программы эксперимента.  

Измерительные приборы. Проведение эксперимента. Методы 

графического отражения результатов измерений. Методы выбора эмпирических 

формул. Регрессионный анализ. Соответствие выводов результатам 

экспериментальных данных. Математические основы планирования 

эксперимента. Оптимизация технологических процессов, используемых для 

экспериментов. 

 

Научная теория, гипотеза, проблема 

Центральный элемент, создающий систему теории. Структурные 

элементы теории. Структура научных теорий. Аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный методы создания теории. Соотношение гипотезы и 

доказательства. Этапы создания научно-исследовательской гипотезы. 

Требования, предъявляемые к созданию гипотезы. 

Научная проблема. Провоцирование конфликта. Создание проблемы, и ее 

этапы: задачи, оценка, обоснование, структурирование. Актуальность и 

значимость проблемы.  Решение проблемы. 

 

Творческие и научные открытия 

Эквиваленты понятия творческого мышления: продуктивность, 

эвристичность, креативность, инновационность т.д. 

Философские, психологические и социальные аспекты творчества. Роль 

воображения в творческой деятельности. Научное, художественное и 

социальное творчество.  

Научные открытия и их особенности: комментарии, обновления, новые 

идеи и тестирование и т.д. Основные направления тестирования. Логика 

открытий и философские основания научных открытий. Структура научных 

революций и условия выдвижения новых когнитивных парадигм. 

 

Философия интеллектуальной собственности 

Роль интеллектуальной деятельности в современном обществе. 

Формирование и развитие понятия «интеллектуальная собственность». 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

Виды интеллектуальной собственности. Структура и значение 

интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 

собственностью. Интеллектуальная собственность как товар. Оценка 

интеллектуальной собственности. 
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Объект авторского права. Система защиты авторского права. Объект 

промышленной собственности. Тип и содержание патентных документов. 

Классификация патентов. Срок действия патента. Защита новых открытий. 

Документация патентов. Защита непатентованной формы интеллектуальной 

собственности. Защита авторских прав в системе Интернет. 

 

Этика науки и ответственность ученого в рамках научных 

исследований 

Наука как призвание и профессия. Нормы научной деятельности. Этос 

науки. Биоэтика. Социальная ответственность ученого. Объективная логика 

развития науки и профессиональная ответственность ученого.  

Ограничение свободы исследований. Безнравственные способы в логике 

научного мышления. Наука как благо человечества. Наука как ценность. 

Будущее науки. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Философия научных исследований и философия науки. 

2. Научные методы: теоретический и эмпирический уровни.  

3. Общенаучные методы в социальных науках.  

4. Методы естественнонаучных исследований. 

5. Теоретические исследования и проведение эксперимента. 

6.Обший характер научных исследований. 

7.Фазы научных исследований. 

8. Организация научной деятельности. 

9.Современные научные сообщества. 

10.Этос науки и биоэтика. 

11. Защита  интеллектуальной собственности. 

12. Способы приобретения навыков творческого мышления.  

13.Социальный характер научных исследований. 

14.Научное знание и организация научной деятельности. 

15. Наука в современном мире. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 
 

1. Основные направления научных изысканий в современном 

Казахстане. 

2. Историко-социальные условия научных революций. 

3. Научно-гипотетический характер фантастик. 

4. Роль теории в научном исследовании. 

5. Экспериментальные аспекты  научных исследований. 

6. Социальный характер организации научной деятельности. 

7. Инновационные формы  организации научной деятельности. 

8. Инновационное просвещение. 
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9. Постановка научной проблемы. 

10. Применение интеграционной методологии. 

11.  Интеграция и дифференциация наук. 

12. Верификация научных концепций. 

13.  Фальсификация, верификация научных теорий . 

14.  Релятивистский характер постпозитивизма. 

15. Постмодернизм и современная наука. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Интернализм и экстернализм в научных исследованиях. 

2. Научная рефлексия и  самокритика собственных идей. 

3. Математическое моделирование, пути применения его в общественных 

науках. 

4.Пути внедрения результатов научных исследований в производство. 

5. Этос науки. 

6.Повтор научных открытий и новая постановка открытий. 

7.Всемирное научное сообщество в эпоху глобализации. 

8.Основные черты исследователя. 

9.Ценностные и целевые установки научного исследования.  

10.Критическое мышление в науке.  

11.Типология методов научного исследования. 

12. Социальные и политические аспекты научной деятельности. 

13.Создание и презентация научных проектов. 

14.Прагматические аспекты научных исследований. 

15.Структура и характер научной деятельности. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

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

Өнер, 2000. 

2. Изотов М.З. Социально-культурные детерминанты интеграции 

современной науки. – Алма-Ата: Наука, 1993. 

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

4. Научное познание: поиски новых парадигм /под ред. Шаукеновой 

З.К. Алматы, 2014. 

5. Хамидов А.А. Свобода научного творчества и ответственность 

ученого. Алматы, 2014.  

 

Дополнительная: 

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



26 

 

22. История и философия науки. Под ред. КряневаЮ.В., Моториной 

Л.Е. - М.: ИНФРА-М,2011. - 416 с. 

23. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. –М.: 

Прогресс-Традиция, 2010. – 528 с. 

24. Кохановский В.П.и др. Основы философии науки. - М.: Феникс, 

2010. – 603 с.  

25. Лебедев С.А., Ильин В.В. и др. Введение в философию и 

историю науки. - М.: Едиториал УРСС, 2009. – 344 с. 

26. Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: 

Бастау, 2014. 

27. Степин В.С. История и философия науки. – М.:Академический 

Проект, 2011. –423 с. 

28. Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 150 с. 

29. Философия науки. Под редакцией А.И.Липкина. - М.: Эксмо,, 2009. 

– 608 с. 

30. Этика и социальная ответственность ученых /Под ред. Шаукеновой 

З.К. Алматы, 2014. 
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FMNI 7201 – ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Нурышева Г.Ж. – доктор философских наук, зав. кафедрой философии  

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

философии  

Аташ Б.М. – доктор философских наук, профессор кафедры философии  

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

философии факультета  

 

Рецензенты: 

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

университета энергетики и связи 

Бухаев А.Н. –  кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

факультета Философии и политологии Казахского национального университета 

имени аль Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Философия и методология научного исследования» 

является обязательным компонентом образовательной программы профильной 

подготовки докторантов PhD по специальности «Философия».  

Курс призван способствовать освоению путей и методов ведения научных 

исследований. Последовательное использование методологии научного 

исследования способствует всестороннему повышению уровня научных 

изысканий будущего ученого-философа, формированию способности 

проектировать и осуществлять комплексные теоретические и 

экспериментальные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения.  

Компетенции. 

В результате изучения курса докторанты должны 

Знать: 

- методологию ведения научных исследований; 

- научный аппарат и ступени научного поиска; 

- специфику теоретических и экспериментальных методов исследований; 

- этос науки. 

Уметь:  

- осуществлять философский анализ научной проблемы; 
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- трансформировать полученное философское знание на теоретическую 

базу решений научных проблем; 

- применять концептуальный и методический аппарат философии при 

реализации различного уровня творческих идей; 

Владеть навыками: 

- работать с текстами методов и принципов научного исследования и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

- развить способность реферирования и аннотирования литературы 

по методам и принципам научного исследования. 

-  организации и и реализации фундаментальных, а также прикладных 

научно-исследовательских проектов; 

- планирования и эффективного осуществления своих исследовательских 

программ. 

Пререквизиты: История и философия науки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Введение 

1 Предмет дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» 

2 Методология научных исследований  

3 Методология науки в философии ХХ века  

4 Научное знание и научно-исследовательская деятельность 

5 Планирование и организация научно-исследовательской деятельности 

 6 Аппарат научногоисследования 

7 Ступени научных исследований 

8 Специфика экпериментальных и теоретических методов исследований 

9 Научная теория, гипотеза, проблема 

10 Творческие и научные открытия 

11 Философия  интеллектуальной собственности 

12 Этика науки и ответственность ученого в рамках научных исследований 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В настоящее время, в соответствии с политикой формирования 

интеллектуальной нации, особенно важно развитие научных знаний, 

правильное понимание внутреннего смысла и философского содержания 

инноваций и успешное ведение научного исследования по теме докторской 

диссертации. 

Данная дисциплина соответствует таким высоким требованиям и 

призвана заложить теоретические основы формирования  и развития 

способностей и навыков научного поиска будущих профессионаловв области 

философии. 
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Объект исследования: философия и методология научных исследований. 

Методы изучения дисциплины: диалектический, 

герменевтический,компаративистский, принцип исторического и логического. 

Цель курса – формирование знаний о философии и методологии научного 

исследования, планировании и ведения результативной научной деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование базовых знаний о концептуальных подходах к научным 

исследованиям; 

- выяснение логической структуры открытия новых научных законов; 

- освоение основных парадигм изанналов истории научных исследований; 

- формирование навыков критического мышления; 

- знание общих закономерностей формирования и развития мировой 

науки. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» 

Понятия «методология научно-исследовательской работы», «методология 

науки». Философия научных исследований и философия науки. Научное 

познание и научные исследования. Эволюция научного знания и научных 

исследований. Казахстанская  школа методологии научных исследований 

Значение изучения дисциплины «Философия и методология научного 

исследования» на современном этапе подготовки научных кадров Казахстана. 

 

Методология научных исследований 

Научные методы. История эволюции научных методов. Объективные 

основания и субъективные аспекты научных методов. Эмпирические и 

теоретические уровни научных методов. Универсальные философские методы 

познания.  

Общенаучные методы: эмпирические, эмпирико-теоретические и 

теоретические. Конкретные научные методы. Особенности применения 

предметных и междисциплинарных методов. 

Методология и ее исторические модели развития. Общие принципы 

научной логики: последовательность, единство теории и практики, 

детерминизм, единства эмпирического и теоретического ит.д. 

Система метатеоретических методологических понятий: интертеория, 

навыки мышления, теоретическая база, условия познания и т.д. Позиции и 

подходы, особенности их демонстрации. 

 

Методология науки в философииХХ века. 

Предпосылки развития философии наукиХХ века. Позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм. Релятивистский и интеграционный 
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характерпостпозитивизма. Аналитическая философия. Критический 

рационализм.  

Специфика методологий структурализма, постструктурализма, 

постмодернизма и сферы их применения в научных исследованиях. 

Структурно-функциональный анализ. Способы применения 

герменевтического анализа. Феноменологический подход. Доктрина 

синергетики: универсально-методологический характер научных исследований. 

 

Научное знание и научно-исследовательская деятельность  

Знание и его виды. Особенности научного знания. Критерии научности 

знания. Классификация научных знаний. Формы организации научного знания. 

Характер научной деятельности. Структура научной деятельности. 

Специфика научной деятельности. Принципы научного познания. Логическая 

структура научной деятельности. Проект. Научный проект. Ступени реализации 

проектов. Этапы, фазы, периоды реализации научного проекта. 

 

Планирование и организация научно-исследовательской 

деятельности 

Концепция научной деятельности и ее виды. Формы организации научной 

деятельности. Финансирование научной деятельности. Информационное 

обеспечение научно-исследовательской деятельности. 

Законы и правила научных исследований. Организация научного труда. 

Понятие информационной базы. Поиск и отбор информации. 

Библиографическая информация. 

Интернет – поисковая система информации. Технология работы с 

источниками информации и научных работ. Техника и методы регистрации 

результатов научно-исследовательской работы. Плагиат. Влияние реализации 

результатов научных исследований общественной жизни. 

Устная презентация научной информации. Постановка вопросов и 

составление набора ответов. Диалектика и психология полемики: нормы, 

правила и требования. Основные особенности научного стиля. Создание 

научного сообщества. 

 

Аппарат научного исследования 

Выбор темы исследования. Актуальность проблемы научного 

исследования. Объект и предмет исследования. Определение цели 

исследования. Результаты исследования. Оценка достоверности результатов 

исследований: теоретического и эмпирического. Новизна исследования и его 

верифицированность. Основные выводы исследования. Итоги научной работы. 

 

Ступени научных исследований 

Этапы исследования. Необходимые шаги при определении задачи 

исследования. Ресурсная база исследования. Создание программы 

исследования. Этап технологической подготовки исследования. 
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Фазы научных исследований. Этапы проведения исследований: 

теоретический и эмпирический. Эмпирическая фаза: экспериментальные 

работы. Проектные этапы результатов исследования: апробация и регистрация. 

Рефлексивная фаза научных исследований: окончательная оценка, 

рефлексия, научная рефлексия. Структура рефлексивной фазы 

исследовательской работы. Уровни исследований: общая, предметная, 

общепроблемная, частнопроблемная. Инструментарий исследований. 

 

Специфика экпериментальных и теоретических методов 

исследований 

Методология теоретических исследований.Модель исследования. 

Аналитические методы исследования. Аналитические методы с 

использованием экспериментов. Методы вероятности и статистические методы. 

Метод системного анализа. 

Экспериментальные методы исследования. Методология проведения 

эксперимента. Планирование, составление программы эксперимента.  

Измерительные приборы. Проведение эксперимента. Методы 

графического отражения результатов измерений. Методы выбора эмпирических 

формул. Регрессионный анализ. Соответствие выводов результатам 

экспериментальных данных. Математические основы планирования 

эксперимента. Оптимизация технологических процессов, используемых для 

экспериментов. 

 

Научная теория, гипотеза, проблема 

Центральный элемент, создающий систему теории. Структурные 

элементы теории. Структура научных теорий. Аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный методы создания теории. Соотношение гипотезы и 

доказательства. Этапы создания научно-исследовательской гипотезы. 

Требования, предъявляемые к созданию гипотезы. 

Научная проблема. Провоцирование конфликта. Создание проблемы, и ее 

этапы: задачи, оценка, обоснование, структурирование. Актуальность и 

значимость проблемы.  Решение проблемы. 

 

Творческие и научные открытия 

Эквиваленты понятия творческого мышления: продуктивность, 

эвристичность, креативность, инновационность т.д. 

Философские, психологические и социальные аспекты творчества. Роль 

воображения в творческой деятельности. Научное, художественное и 

социальное творчество.  

Научные открытия и их особенности: комментарии, обновления, новые 

идеи и тестирование и т.д. Основные направления тестирования. Логика 

открытий и философские основания научных открытий. Структура научных 

революций и условия выдвижения новых когнитивных парадигм. 
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Философия интеллектуальной собственности 

Роль интеллектуальной деятельности в современном обществе. 

Формирование и развитие понятия «интеллектуальная собственность». 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

Виды интеллектуальной собственности. Структура и значение 

интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 

собственностью. Интеллектуальная собственность как товар. Оценка 

интеллектуальной собственности. 

Объект авторского права. Система защиты авторского права. Объект 

промышленной собственности. Тип и содержание патентных документов. 

Классификация патентов. Срок действия патента. Защита новых открытий. 

Документация патентов. Защита непатентованной формы интеллектуальной 

собственности. Защита авторских прав в системе Интернет. 

 

Этика науки и ответственность ученого в рамках научных 

исследований 

Наука как призвание и профессия. Нормы научной деятельности. Этос 

науки. Биоэтика. Социальная ответственность ученого. Объективная логика 

развития науки и профессиональная ответственность ученого.  

Ограничение свободы исследований. Безнравственные способы в логике 

научного мышления. Наука как благо человечества. Наука как 

ценность.Будущее науки. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Философия научных исследований и философия науки. 

2. Научные методы: теоретический и эмпирический уровни.  

3. Общенаучные методы в социальных науках.  

4. Методы естественнонаучных исследований. 

5. Теоретические исследования и проведение эксперимента. 

6. Обший характер научных исследований. 

7. Фазы научных исследований. 

8. Организация научной деятельности. 

9. Современные научные сообщества. 

10. Этос науки и биоэтика. 

11. Защита интеллектуальной собственности. 

12. Способы приобретения навыков творческого мышления.  

13. Социальный характер научных исследований. 

14. Научное знание и организация научной деятельности. 

15. Наука в современном мире. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 
 

1. Основные направления научных изысканий в современном 

Казахстане. 

2. Историко-социальные условия научных революций. 

3. Научно-гипотетический характер фантастик. 

4. Роль теории в научном исследовании. 

5. Экспериментальные аспекты  научных исследований. 

6. Социальный характер организации научной деятельности. 

7. Инновационные формы организации научной деятельности.  

8. Инновационное просвещение. 

9. Постановка научной проблемы. 

10. Применение интеграционной методологии. 

11. Интеграция и дифференциация наук. 

12. Верификация научных концепций. 

13. Фальсификация, верификация научных теорий . 

14. Релятивистский характер постпозитивизма. 

15. Постмодернизм и современная наука. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Интернализм и экстернализм в научных исследованиях. 

2. Научная рефлексия и самокритика собственных идей. 

3. Математическое моделирование, пути применения его в общественных 

науках. 

4. Пути внедрения результатов научных исследований в производство. 

5. Этос науки. 

6. Повтор научных открытий и новая постановка открытий. 

7. Всемирное научное сообщество в эпоху глобализации. 

8. Основные черты исследователя. 

9. Ценностные и целевые установки научного исследования.  

10. Критическое мышление в науке.  

11. Типология методов научного исследования. 

12. Социальные и политические аспекты научной деятельности. 

13. Создание и презентация научных проектов. 

14. Прагматичекие аспекты научных исследований. 

15. Структура и характер научной деятельности. 
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