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белгілі бір жағдайға байланысты лексикалар, осы мэтінге байланысты алған білімдері ойларына орала 
бастайды.

Мотічді тш дап  жатқаида студепттср аяқталуын күтпей-ақтүсінгендеріне қарай тапсырмаларды жасай беруі 
керек.

Мэтінді тындау кезінде:
- орскет істсу. Мотінге байланысты іс-кимыл жасайды немесе сурет салады.
- қанат белгісімен белгілейді. Мэтінді тындап болғаннан кейін сөздерді немесс сөздің құрамдас бөліктерін 

тауып белгілейді.
- дұрыс немесе бұрыстыгын белгілейді. Тындалған мәтіндегі кейбір сәйкес пікірлердің дұрыстығын, сэйкес 

емес пікірлердің бұрыстыгын белгілейді.
- бос орындарды толтырады. Текстегі тастап кеткен бос орындарды студенттер тауып жэне жазын үлгеру 

үшін дыбыстық үзіліс болады.
- шешу. Тындауға адамның сипаттамасы, мекен-жайы, заттары, бір нэрсенің іс-әрекетті беріледі. 

Тындаушылар не жайында болмаса кім жайында екенін табуы керек.
- жалпы мағұлмах алу. Қысқаша ғана мэтін тындағаннан кейін оның тақырыбын табуы
керек.
- сұраққа жауап беру, кестені толтыру. Кейбір бос орындарды мәліметтермен, өзгсртулерге немесе 

толықтырылуларға арналған суреттермен немесе кескіндермен толтыру.
Әңгімелесіп отырған адамдардың негізгі мақсаты хабар алмасу емес тілдесу болса, мәтінді тындағаннан 

кейінгі студентгердін, түсінігін тексеру сүрақ-жауап одісіне келмейді. Егер сүрақ қойылса; студенттер өздерінің 
жеке пікірлерін, тындаған жағдайға байланысты өздерінің катынасын немесе күйлерін айтып жеткізуі тиіс.

Қорыта айтқанда, аудирование тәсілін сабақта қолдану - бүл оның нэтижелігіне қолайлы жағдайды 
жасаудың бірден -  бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе жүмыс жасауға, адами қарым -  қатынастарға себепкер 
болады. Аудирование тәсілі студенттсрдің білімін жетілдіруде зор маңыз атқарады, тэжірибеге бағытталған 
оқытудың үлкен жетістігі болып табылады, сондай- ақ оның сапасы алынған білімнін нақты жағдайда мақсатқа 
жетумен қатар өмірдің сапасын көтеруде үлкен сүранысты қанағаттандыруды қамтамасыз етеді.

Әдебиеттер тізімі:
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Асанова Б.С.
ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ КІТАПХАНАШЫЛАР ДАЯРЛАУДЫ ҮЙЫМДАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖЭНЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Кітапхана гасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей экеле жатқан шырагы биік 
парасаттылық пен білімділіктің, байлық пен білімділіктің киелі ордаеы. Заманымыздың эр кезеңінде 
кітапханашы туралы үғым жогары болуы тиіс. Кітапхана -  оқырманмен кітап арасындағы алтын көпір. Ал кітап 
пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін, үлттык қүндылықтар мен оқырмандар арасын жалгастырушы - 
кітапхаиашыпар. Алдына кеяген ауру адамға ем жазатын дәрігер болеа, алып жаткдн білімін қосымша оқу- 
біліммен толықтыруға көмектесетін мамандық иесі -  кітапханашы. Кэсіби піеберлік, білімділік, әсіресе 
кітапхана саласы ақпарат жэне білім орталығы ретінде, ақпаратты беру мен табу, іздестіру жолдарын білуде 
кітапханашы мамандар бірінші кезекте.

Кітапхана ісі мәдениет еалаеы ретінде ақпараттық, білім беру және мәдени-ағарту қызметінің негізі болып 
табылады. Жаңа мыңжылдықта кітапханалардың қайта жанданып, өзгеруінің арқасында мәдени мекемелер 
арасында жогары дәрежеге ие болады. Ал, қазіргі кезде адамдардың оскелең талабын қанагаттандыру, рухани 
байлығы мен жалпы қабілетін дамыту жэне жогары эстетикалық талғамын қалыптастыру міндетгерін іске 
асыруда кітапханалардың алар орны ерекше.

Ең алгаш осы мамандық бойынша мамандарды даярлап шыгарган жогары оқу орыны - Қазақ мемлекегік 
қыздар педагогикалық институы болды. Кітапханатану жэне библиография мамандыгы бойынша мамандар 
даярлау 1956 жылдан басталып, бастапқы кезде филология қүрамында кітапхана бөлімі ашылып, ол бөлім 1961 [ 
жылдың 1 қыркүйегінен жеке кітапхана факультетіне айналды. 1967 жылы Шымкент педагогикалық мәдениет 
институты ашылганга дейін Қазақ мемлекетік қыздар педагогикалық институының кітапхана факультеті 
республикада алғашқы жоғары, білімді, кітапханашы мамандарын даярлайтын бірден-бір оқу орны болып келдіі 
[1 ,6 . 42]. Бүгінгі күнде 5В091000 -  «Кітапхана ісі» багыты бойынша мамандарды дайындап шығаруды Өл- [ 
Фараби атындағы Қазақ үлттық университеті жалғаетырып келеді.

Қазіргі таңда Қазақстанның Лиссабон Конвенциясына қол қоюына байланысты білім беру жүйесіндеі 
көптеген өзгерістер ендірілді. Орта білім біртіндеп 12- жылдық білім алуга, жогары білім Лиссабон жэне Болоні 
декларациясының Ережелеріне (11 сэуір 1997 ж.) сәйкестендіріп бакалавриат жэне магистрант дайындаш 
багытында екі деңгейлі жүйеге көшті.
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Осыған байланысты «Кітапханана ісі» мамандығын дайындауда көптеген өзгерістер ендірілді. Бугінгі таңда 
кітапхана ісі өзінің жаңа даму сатысында тур, кітапханаға оқырмандардың келу де, кадрларға деген сұраныс 
көбеймесе азайған жоқ. Кітапханалық іс-эрекетке бүгінгі таңда техно логизация, элеуметтік бағыт, 
көкейкестілік, ашықтық, маманның мэдсни деңгейінің жоғарылығы тэн. Бұл кітапаханалық іс-эрекеттің көп 
қырлы болғандығын, көптеген факторларға байланысты көп мөлшердегі объектілергс сүйенетіндігін керсетеді.

Ел Президентінің оқытушылар қүрамының біліктілік деңгейін көтеруге, олардың элеуметтік жэне 
экономикалық мәртебесін жоғарылатуға, сондай-ақ халықаралық білім беру стандартгарын енгізуді үсынды [2]. 
Сондықтан, ғылым беру саласы қызметкерлерінің негізгі мақсаты мен міндеті жэне жауапкершілігі Елбасының 
алға қойған талаптарын жүзеге асыруға тікелей байланысты болып келеді. Осы орайда, М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде ISO 9001 Халықаралық стандарттың талаптарына сай сапа 
менеджменті жүйесін енгізді. Осыған байланысты 2004 жылы «Кітапхана ісі» мамандығы бойынша оқу 
әдістемелік орталық ретінде М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университет жаңа 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартын қүрастырды. Білім стандарты мемлекеттік білім беру 
стандартының принципінің негізінде жасалды [3|.

Университетімізде жалпыға міндетті білім стандартына сай «Кітапхана ісі» мамандығы бойынша 
бакалавриаттың білім беру стандартында мамандарды дайындауда мэн беретін нәрсе әлеуметтік-экономикалық, 
гуманитарлық, жалпы мамандық жэне арнайы пәндердің кешені үйлесімді түрде негізгі сэйкестікпен 
байланысқан.

Осы жасалган стандарт бойынша студенттердің отандық жэне шетелдік, тарих, философия, экономика, 
саясатгану, педагогика жэне психология жэне т.б. пәндерді оқу мүмкіншілігі бар.

Базалық пэндер бойынша келесі курстар оқытылады: «Қүжат пен кітаптың жалпы теориясы», «Кітапхана ісі 
тарихы», «Кітапханатану», «Библиографиятану», «Әлсмдік библиография», «Қазақстан библиографиясы», 
«Кітапханальщ каталог», «Кітапхананың библиографиялық қызметі», «Кітапханалық қызмет көрсету», 
«Қазақстан библиографиясы», «Кітапханалық қор», «Кітапханалық маркетинг», «Кітапханалык-ақпараттық 
қызметгегі менеджмент», «Кітапханалар мен ақпараттық қызметтің құжаттық қорлары», «Электронды 
кітапханалар», «Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық оңдеу», «Кітапханальщ акпараттық-қызметгі 
стандарттау».

Қазіргі кезде студенттерге жаңа білім беру жүйесі кредитгік технология сәтті ендірілуде. Ол өзіндік білім 
алу деңгейін арттыруга жэне жекелей білім беру кеңістігінін, тандалуы білімді шыгармашылық негізде игеругс 
бағытталған. Яғни нақтырақ айтқанда, кредиттік оқыту жүйесі -  даралану, білім беру траекториясының 
тандамальшыгы жэне білім ауқымын кредиттер түрінде есепке алу негізінде өз бетінше білім алу жэне білімді 
шыгармашылықпен игеру деңгейін арттыруга багытталган білім беру жүйесі болып табылады [4, 6.73]. 
Кредиттік оқыту жүйесінің: нақты білімнің негізінде білім алушының шешім кабылдай білу дағдыларын 
дамыту, яғни шығармашылық эрекет пен өздігінен танып-білуді жэне кэсіби құзыреттілігін қалыптастыру, 
«студент-оқытушы» қарым-қатынасының «субъект-субъект» болып өзгеріп, оқытушының үйымдастырушылық 
жэне қосалқы рөл атқаруы [4, 6.70] ерекшеліктеріне негізделе келе, жоғарыда аталған курстарды тереңінен 
студенттерге медгертуде оқыту эдісін қолдандық.

Жалпы алганда эдіс (метод) - «methodos» деген грек созінен шындыққа жету жолы, тәсілі деп аударылады. 
Окыту әдісі үгымы дидактикалық мақсаттарға сәйкес оқыту үдерісінде білім берушінің оқу жүмысы мен білім 
алушының танымдық іс-әрекеті жолдары байланыстырыла шешілетін оқу іс-әрекеті міндеттерін бейнелейді. 
Демек, оқыту эдістері - оқыту міндеттерін, яғни дидактикальщ міндеттерді шешуге бағытталған білім беруші 
мен білім алушының біріккен іс-әрекеті жолдары болып табылады. Сонымен бірге дидактикада оқыту 
«тэсілдері» үғымы кеңінен қолданылады. Тэсіл - эдіс элементі, оның күрамды бөлігі, бір реттік әрекет. Оқыту 
үдерісінде эдістер мен тэсілдер әр түрлі күрамда қолданылуы мүмкін.

Оқыту әдістері - күрделі, көп жақты, көп сапалы күбылыс. Окыту әдістері арқылы объективтік заңдылықтар, 
мақсаттар, мазмүн, принциптер, оқыту формалары бейнеленеді. Оқыту әдістері оқу-тәрбие үдерісінде үйретуші, 
дамытушы, тәрбиелеуші, ынталандырушы (мотивациялық) жэне бақылаушы-түзетуші кызметтерді атқарады. 
Эдістер көмегімен оқыту мақсаты жүзеге асырылады, яғни бүл - үйретуші функцияның байқалуы, білім 
алушының даму деңгейі мен карқыпы қамтамасыз етіледі - дамыту функциясы, сол сияқты тәрбие 
нэтижелерінің анықталуы - тәрбислік функцияның жүзеге асырылуы болып табылады. Білім беруші үшін білім 
алушының оқуға үмтылдырушы қүрал ретінде қолданылады, ал кейде танымдық іс-әрекетті ынталандыру 
қызметін атқарады. Бұл оның ынталандырушы рөлін атқаруы.

Қазіргі кезде педагогика ғылымы мен практикасында колданылатын оқыту әдістері өте к ө і і . Әдіс-оқу-тэрбие 
жүмыстарының алдында түрган міндеттерді дүрыс орындау үшін білім беруші мен білім алушының бірлесіп 
жұмыс істеу үшін қолданатын тэсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жүмыстар ретке келтіріледі. 
Оқыту әдістері танымга қызығушылық тугызып, білім алушының ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді 
тұсінуге ықпал етеді. Оқытуда ең басты нәрсе -  білім алушының танымдық жүмыстары. Оқыту әдістері ең анық 
фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен тэжірибенің арасын жақындатады.

Тәсіл -  оқыту эдісінің элементі. Жоспарды хабарлау, білім алушының зейінін сабаққа аудару, білім 
алушының білім беруші көрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, ақыл-ой жүмыстары тәсілге жатады. Тэсіл оқу 
материалын түсінуге үлес қосады.

Оқыту тәсілдерінің түрлері:
-  ой, зейін, ес, қабылдау, қиялды жақсарту тәсілдері;
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-  мәселелі жағдаят тудыруға көмектесетін тәсілдер;
-  білім алушының сезімдеріне эсер ететін тәсілдер;
-  жеке білім алушылар арасындағы карым-катынасты басқару тәсілдері.
Сонымен тэсілдер оқыту эдістерінің құрамына кіреді, эдістің жүзеге асуына көмектеседі. Оқыту эдістерінің 

басты қызметі - оқыту, ынталандыру, дамыту, тәрбиелеу, ұйымдастыру болып табылады [5].
Біз ұсынғалы отырған оқыту әдістерінің бірі - зерттеу эдісі шығармашылық жұмыс тәжірибесін жақсы 

үйрену үшін қолданылады. Зерттеу эдісі арқылы студент білімін қолданып, ғылыми таным әдістерімен жүмыс 
істеп үйреніп, жаңа мэселелерді шешу тәжірибесін жинақтайды. Зерттеу жұмыстары сабақта, үйде орындалып, 
бір аптада, бір айда орындалатын тапсырмалар жоспарланады.

Жалпы, «Кітапханашы-библиограф» мамандығы бақылау, талдау, қорытуды қамтиды. Болашақ 
мамандарды кәсіби даярлауда студентгерді «Кітапханатану», «Библиографиятанудың» негізі міндеттерімен 
таныстыратын «Кітапхананың библиографиялық қызметі», «Кітапханалық қызмет көрсету» пэндері 
оқытылады. Осы пәндерді студенттерге тереңінен меңгертіп, оқытуда екі әдісті: жеке-шығармашылық жэне 
командалық жүмысты қолдандық. Екі әдісте студенттің шығармашылық өрісінің дамуын қарастырады. Косіби 
кітапханалық-библиографиялық түсінік -  өз алдына екі бағыттың да жүзеге асуына мүмкіндік жасайды. Осы 
негізде студенттерді оқыту процесінде өздік жүмысының (СӨЖ) әдістерін (ауызша немесе жазбаша хабарлама, 
баяндама, эссе жэне т.б.) семинар сабақтарымен ұштастыра қолдану, олардың ғылыми-зерттеу дағдыларын 
дамытуға ықпал етеді. Бүл жүмыс студенттердің шығармашылық елестету және өз ойлары мен идеяларын 
үсынуға қабілетті екенін көрсетті.

Болашақта зерттеу қабілеттіліктерін, дағдыларын дамыту барысында, сонымен катар «Кітапханашы- 
библиограф» мамандығына, оның тәжірибелік және ғылыми қызметіне деген қызығушылығын ояту мақсатында 
«Кітапханалық қызмет көрсету», «Кітапхананың библиографиялық қызметі», Кітапханалық каталог» курстарын 
оқытуда, осы пэндер бойынша студенттерге шығармашылық жүмыстарды орындау шешімі қабылданды. 
Сонымен қатар, жоғарыда аталған мақсатқа сай, міндеттер қойылды:

-  Студенттерді кәсіби өздігінен білім алу дағдыларына үйрету;
-  Шығармашылық қабілеттерін дамыту;
-  Зерттеу қызметінің әдістерін тәжірибеде қолдануды меңгеру;
-  Коммуникативтік дағдыларын дамыту.
Шығармашылық жүмыстың тапсырмасы студенттермен талқыланып, олар өздігінше зерттеу әдістерін 

анықтады: аналитикалық (Алматы қаласындағы кітапханалардың кітапханалық қызмет көрсету және 
кітапханалардың библиографиялық қызметтерін үйымдастыру жөніндегі қүжаттары жэне есептері жэне т.б.), 
кітапхананың анықтама библиографиялық қоры, анықтамальщ жэне библиографиялық басылым көздерімен 
танысып, қүжаттарды «Ақпараттандыру, кітапхана жэне баспа ісі стандарттары» жүйесіне сәйкес жіктеу, 
кітапхана каталогтарын ұйымдастыруды зерттеді. Шығармашылық жүмыстарды орындау процесінде 
студенттер қаланың бірнеше кітапханаларында болып, қызметкерлердің әңгімелерінен жалпы кітапхананың 
жүмыстарымен тереңінен танысты.

Аналитикалық жүмыстың бір бөлігі кестелермен толықтырылды, бүл эр типтегі кітапханалардың қызметін 
толыққанды ашуға ықпал етті.

Жүмысты бағалау критерийлері: келемі, зерттеу тақырыптарының толықтығы, баяндама сапасы болып 
табылды. Бүл командалық жұмыста, эрбір студенттің жүмысқа белсенді қатысқаны анықталды. Сонымен, 
студенттермен жұмыс істеудің бұл эдісі оқытушыға: курсты тереңінен оқыту мүмкіндігін, студенттерге талдау 
жасауға, ақпараттарды жүйелеу жэне қүрылымдауға үйретуге, командада жүмыс істей білуге, аралық білімін 
бақылауды өткізуге мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, бұл әдісті дамыту жэне жетілдіру, оқытушы мен 
студенттің бірлескен қызмет сапасын жақсартуға, студенттердің кәсіби дайындалуына, оқыту эдісінің аукымын 
толыққанды кеңейтуге мүмкіндік берді.

Қорыта келе, кітапханашы кітапханада тек кітап қана береді деген тар үғым орнына, қоғамда «кітапханашы- 
библиограф» мамандығының қажеттілігін мойындататын оң пікірлер мен көзқарастар қалыптастыру керек. 
Тэуелсіздік алған жылдардан бастап кітапхана жүмысында жаңа технологиялардың енуіне орай білікті де, 
білімді мамандарды даярлауда зор міндеттер түр. Осы міндеттерді шешу барысында төмендегідей ұсыныстар 
жасаймыз:

Біріншіден, арнайы орта білімді, я жоғары білімді кітапханашыларды даярлауды үйымдастыру жүйесі бір- 
бірімен тығыз байланыста болуы қажет. Ең бастысы кітапханашы мамандығы туралы түсінік, жарнама терең 
мәнді, мазмұны түсінікті, қажеттілігі жоғары болуына көңіл бөлінуі тиіс. Осы орайда болашақ 
кітапханашыларды даярлау шарасы мектептен басталганы дұрыс. Неге? деген сүрақ туындауы да заңцы. 
Себебі, бүгінгі күнде кітапхана ісіне кездейсоқ келе салып, оның қыр-сырына немқүрайды қараса білікті де, 
білімді маман даярлау сәтсіз болар еді. Сондықтан, лицей, гимназия, орта мектепте «кітапханашы» немесе 
«кітапхана қызметі», я болмаса «кітапхана әлемі» атты пәндер енгізілсе, ЖОО-на келетін талапкерлердің көбі 
болмаса, бірсыпырасында осы мамандыққа келу мүмкіндігі, себебі болар еді. Неге десеңіз, бүгінгі танда бұл 
мамандыққа аз грант бөлініп жатқанда, оган қоса бүл мамандық мазмұны туралы ақпарат тапшы болып 
түрганда жогарыда айтып кеткен үсынысымыздың пайдасы тиер еді.

Екіншіден, кітапхана мамандыгынын, эзірлеуге талап жогары болуы керек. Сөз жоқ, бұл орайда 
кітапханашыларды даяраудағы білім жүйесінің мамүнын анықтап, эр жыл сайын оқу жоспарын өзгерте бермей, 
қайта сол жүйеде жаңа ақпараттық оқыту жүйесімен жетілдіру, тереңдету, толықтыру блоктарын енгізгеніміз
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дұрыс. Мәселен, 1-2 курстарда жалпы қоғамдық пэндер, мамандандыру пэндері жүргізілсе, 3-4 курстарда екі 
бағытта, яғни арнайы пәндер курсымен мамандандыруға бағыттау пәндерінің жүргізілуіне қажеттілік туғызу 
керек.

Үшіншіден, қоғамды кітап оқу мәдениетінен шеттетіліп, аластатылып қалу қаупінен сақтауымы керек. 
Мысалы, Ресейде, атап айтсақ, Барнауыл, Ленинград т.б. қалаларында аталмыш мамандықты даярлау ісінде 
Ұлттық кітапхана әдебиеті енгізілген. Біз де осы игілікті істен тысқары қалмауымыз керек. Осы тұрғыда 
жоғары білімді кітапханашылар даярлаудың оқу жоспарына міндетті түрде «¥лттык кітапхана тарихы», 
«Өлкелік кітапхана» атты арнайы пәндер немесе арнайы курстар енгізілгені дұрыс. Бүдан үтатынымыз- 
кітапханашы дипломын алып шыққан жас маман ұлтымыздың кітап қоры мен кітапхана тарихынан білімдар 
болып шығады.

Оқу мен тәжірибе тұтастығында ЖОО-ның курсында-ақ аудандық, облыстық, тіпті республикалық 
кітапханаларда студент тәжірибеден өтіп, ысылып дайындалса, «Кітапхана ісінің бакалавры» академиялық 
дәрежесі білімімен шыққан жас маман өз ісіне қауіпсіздікпен емес, біліктілікпен, білімділікпен келер еді.
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Асқар J1. Ә.
ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ АКАДЕМ ИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАНУ  

ЖҮЙЕСІ: МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, үлттық бірігейлену үрдісі басталып, казак руханиятының тарихи 
тамырлары мен бүгінгі келбетіне, көкжиегіне де айрықша көңіл бөліне бастады. Бүл беталыс қоғамдық өмірдің 
барлық салаларын қамтиды, әсіресе, оның ішінде, білім берудің алатын орны айрықша. Өйткені, мемлекеттің 
дамуы білікті мамандардың даярлануымен тікелей байланысты екендігі даусыз.

Ал, қазақ философиясы ұлттык руханияттың негізі озегі -  квинтэссенциясы екендігіне ешкім шүбэ келтіре 
алмас. Әрбір халықтың философиясының тарихы қашанда тәуелсіз елдің эрі қарай дамуының шамшырағы 
іспеттес. Басқаша айтқанда, өзіндік философиясы жоқ халық өздігінше жеке рухани даму болмысына ие бола 
алмайтындығын тарихи эволюция көрсетіп беріп отыр. Демек, Қазақстан Республикасының барлық жоғары 
оқу орындарындағы барлық мамандықтағы студенттерге қазақ философиясы мен оның тарихы міндетті пән 
ретінде оқытылуы тиіс деп санаймыз. Өйткені, біз, философия ілімі арқылы өскелең үрпақтарды үлтжандылық 
нен ұлттық рухы жстілген түлға ретінде қалыптастыру мүмкіндігін кеңірек аша түсеміз.

Сэйкесінше, үлттық философияның негізгі үстанымдары мен қүндылықтық бағдарларын, дүниеге 
көзқарастық төлтума ерекшеліктерін жоғары оку орындарында арнайы 1 сағат колемінде оқыту мен философия 
мамандығындағы студенттерге 3 кредит көлемінде бір семестр оқыту жолға қойылған болатын. Қазақ 
философиясын зерттеу тереңдеген сайын, оқытылатын мәселелердің ауқымы да үлғайын келеді. Бұл осы 
мамандық бойынша дайындалатын типтік оқу бағдарламасын уақыт тезіне орай жаңартуды қажетсініп отыр.

«Қазақ философиясы» пэні студенттерге қазақ философиясы туралы жан-жақты білім беру мен ұлттык 
қүндылықтарды бойына сіңіруді мақсат ете отырып, мынадай жаңа міндеттерді алға тартты: білім алушыларды 
қазақ философиясының негізгі өкілдерімен жэне олардың іргелі еңбектерімен таныстыра отырып, ұлттық 
философияның қазақ халқының рухани мэдениетіндегі орнын анықтау, қазақ философиясының негізгі 
ерскшеліктерін және идеологемасының төлтумалылық қырларын ашып беру, қазақ этикасын, эстетикасын, 
логикалық ойлау жүйесін жэне қоғамдық-саяси көзқарастарының күрылымын үйрету.

Ол үшін қазақ философиясын оқытудың мынадай өзекті мәселелері мен ахуалдарын саралап өтетін боламыз. 
Алдымен, студенттердің осы пэн бойынша біліктілігін арттыру мақсатында оқытудың инновацияльщ-креативті 
эдістемелерін жэне заманауи мәселелерін былайша ұсына аламыз: Қазақ философиясының қалыптасуының 
қайнар көздері мен ерекшеліктері; Дәстүрлі түркі дүниетанымының өзіндік ерекшеліктері; Тэңіршілдік 
метафизикасы мен философиясы; Ерте қазақтардың діни дүниетанымы жэне ондағы шамандьщ; Орта 
ғасырдағы шағылысты ренессанс философиясы; Қазақ ақын-жырауларының әлем мен адам хақындағы 
парасатты ойтолғамдары; Қазақтың би-шешендерінің философиясы; XIX ғасырдағы қазақ философиясының 
жаңашылдық сипаты; Абайдың «Қара создеріндегі» философиялық ой түйіндер; Шоқан Уәлиханов пен Ыбырай 
Алтынсариннің ағартушылық идеялары; Шэкірімнің философиясындағы ар ілімі; XX ғасыр басындағы 
қазақтьщ үлттық ояну философиясындағы дәстүр мен жаңашылдық; Кеңестік дэуірдегі қазақ философиясының
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