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1-курс 
 

№ 

п/п 

Пәннің атауы Пәннің мақсаты және қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

саны 

Сем. Пререкв

изиттер  

Постреквизитте

р 

Пәнді оқытудан   күтілетін  

нәтижелер (студенттердің  

игеретін білімі, шеберліктері, 
дағдылары және 

құзыретіліктері 

1 Фисософия 

өнері 

Мақсаты: өнердің негізгі 

бағыттарын зерттеуге 

философиялық тәсілдерін 

меңгеру 
Мазмұны: Өнердің классикалық 

бағыттары. Модернизмнің және 

постмодернизмнің 
философиялық аспектілері. 

1. Өнердің негізгі түрлері 

және олардың 

филосифиялық мәні. 

2. Модернизм және 
постмодернизм. 

3 1 Өнер 

тарихы. 

Филосо

фия. 

Семиотика. 

Семиосфера. 

Өнер мәселелерін зерттеуге 

методологиялық амалдарды 

қолдана білу. 

 

2 Француздық 
постмодернизм 

Мақсаты: қазіргі жаңа 
философиялық бағыттарды терең 

зерттеу 

 
Мазмұны: Экзистенциализм. 

Соңғы ХХ ғ үштен біріндегі жаңа 

қадамдағы өзекті философиялық 
мәселелер. 

Ж.  Дерриды , М.Фуко, Делёза, 

Гваттери және басқалар 

Посмодернизм философиясы. 

1. Ж.  Дерриды 
посмодернизм 

философиясы  

2. М.Фуко, Делёза, 
Гваттери 

Посмодернизм 

философиясы. 

3 1 Ғылымн
ың 

тарихы 

және 
филосо

фиясы. 

Эпистем
ология. 

Логика. 

Ғылымн

ың 
методол

огиясы. 

 

Метафилософия
. 

Жүйелік – 

құрылымдық 
анализ 

 

Зерттеулерде жаңа 
философиялық әдістемені 

қолдана білу. 

 
 

 



3 Техника 

философиясы 

1. Мақсаты: қазіргі 

техникалардың мәселелерін 

зерттеу үшін  философиялық 
және әдістемелік негізді құру. 

  

Мазмұны: Ғылыми-техникалық 
қызметтің  көп жүйелік және 

көпфакторлық аспектілдері. 

Техника философиясын және 
техникалық ғылымдарды ұғыну 

ерекшеліктері. Ғылыми және 

техникалық философия және 

олардың қарым-қатынасы. 
Техниканың табиғаттағы және 

қоғамдағы рөлі.  Экономиканың  

индустриализациясы және 
модернизациясы. Қоғам және 

мәдениеттегі инновациялық 

технологиялардың мәселелері 
және жаңа енгізілімі. 

1. ҒТЖ және ҒТР мәні. 

2. Техноэтика 

3. Инновациялық 
технологиялар 

 

3 1 Ғылымн

ың 

тарихы 
және 

филосо

фиясы. 
Логика.  

 

Қоғамд
ық 

филосо

фия. 

Прагмат
изм. 

Логика. 

Эпистем
ология. 

Қоғам және 

мәдениеттегі 

инновациялық 
технологиялар.  

Нопрагматизм. 

Ықтималды 
логика. 

 

Заманауи техникаладың және 

жаңа технологиядлардың 

концепциясында бейімделе 
білу. 

4 Сәйкестіліктің 

философиялық 

теориясы 

Мақсаты: Сәйкестіліктің негізгі  

теорияларын зерттеу. 

  
Мазмұны: жеке сәйкестіліктің 

қоғамдық қабылдау 

процессіндегі рөлі және орыны. 

Әлеуметтіліктің әртүрлі 
түрлеріндегі сәйкестіліктің 

жұмыс істеуі. Қазіргі қоғамдағы 

индивидтердің өзіндік 
сейкестіліктің мүмкін 

механизмдері. 

1. Психоанализ 

шеңберіндегі сәйкестілік 

теориясының толықтығы  
(А. Адлер, Ж. Лакан, 3. 

Фрейд, К.Г. Юнг).  

 

2. Индивидтардың 
әлеуметтіліктің және 

самотипизация 

механизмінің қабылдау 
формаларының қарым – 

қатынасы. 

3 1 Психоло

гия. 

Логика.
Әлеумет

тік 

филосо

фия 

Когнитивтік 

философия. 

Когнитивтік 
психология 

Сәйкестілік теориясының 

негіздерін психологияда, 

педагогикада, және бизнес 
білімінде қолдана білу. 

 

5 Философия 

мәдениеттің 
сана – сезімі 

ретінде  

Мақсаты: мәдениеттің 

құрылымдарын, мәдениеттің 
сана – сезімін жетілдірудің 

философиялық аспектілері. 

 
Мазмұны: ХХғ басындағы 

мәдениет философиясы. 

Мәдениеттің әртүрлі 
концепциясы Л.Витгенштейн, Б. 

1. Мәдениет құрылымы.  

 
2. Мәдениеттің 

философиялық негіздері.  

 
3. Виндельбанд және т.б 

мәдениет философиясы. 

3 1 Прагмат

изм. 
Логика. 

Эпистем

ология 

Қоғам және 

мәдениеттегі 
инновациялық 

технологиялар.  

Нопрагматизм 

Қазіргі әлемдік мәдениет 

концепцияларында бейімделе 
білу.  

 

 



Рассел, Виндельбанд мәдениет 

жайлы. Батыс және Шығыстың 

мәдениеті. Ұлттық мәдениеттің 
мәні. 

6 Заманауи 

философиялық 
бағыттар  

 

Мақсаты: заманауи 

философиялық бағыттарды оқып 
білу.  

 

Мазмұны: ХХ ғасырдағы 

философиялық ілімдерді, өмір 
философиясын, феноменология 

негіздерін, герменевтика және 

тағы басқаларын  оқып білу. 
ХХ ғасырдың екінші 

жартысында философиялық 

өзекті мәселесі модернизмнен 
кейінгі, пайда болған 

лингвистикалық сала 

(постструктурализм), жап жаңа 

позициямен, ұлы француз 
философтардың аттарымен  

байланысты 

1.Философиялық ойлау 

қабілеті . 
 

2.Өмір философиясы. 

 

3.Лингвистикалық жаңа 
сала (Постпозитивизм). 

3  Эпистем

ология. 
Логика 

(ойлау 

қабілеті)

. 
Методо

логия 

ғылымы
. 

Нәтиже беретін 

ақиқат 
философиялық 

бағыт 

(Неопрагматизм

) Когнитивті 
философия 

Заманауи философиялық 

бағыттарда бейімделуге 
үйрену. 

7 Руханият және 
ақыл-парасат 

әлеуметтік – 

философиялық 

талдауы 

Мақсаты:  заманауи қоғам 
инновацияда және рухани 

мәселені философиялық 

әдебиеттерде біліп тану. 

 
Мазмұны:Адамның рухани өмірі 

туралы. Интеллектуалды және 

рухани әлеуметтік нақтылық 
фактор негізінде. Әртүрлі рухани 

әдіс-тәсілдері. Руханият, 

креактивтік, комплекс және өзара 

байланыс жетістігінде. 

Адамның рухани өмірі  
Интеллектуалды және 

рухани әлеуметтік шынайы 

фактор негізінде. 

 
 Әртүрлі рухани әдіс-

тәсілдері. 

3 1 Ғылым 
тарихы. 

Психоло

гия. 

Әлеумет
тік 

филосо

фия 
 

Эксперименттік 
психология. 

Жасанды ақыл 

парасат 

(интеллект). 
Когнитивтік 

психология 

Жүйелі сапаның және 
олардың  істің  мәнін 

анықтауға байланысты рухани 

және интелект мінездеме, бар 

анықтамаға (определение) 
талдау жасап үйрену. 

Заманауи адамның  ішінен 

көптеген мінездеме типтерден 
«Рухани адам»  анықтауға 

үйрету. 

8 Нәтиже беретін 

ақиқат 

философиялық 
бағыт 

(Неопрагматизм

) 

Мақсаты:  заманауи пайдалы 

нәтиже беретін ақиқат білетін 

философиялық бағыт негізгі 
тенденциясын біліп үйрену. 

 

Мазмұны: Американдық 

философиялық бағыт негізін 

1.Празматизм негізін 

салушы. 

 
2. Прагматизм жаңаруы. 

 

3. ХХ ғасырдағы нәтиже 

беретін ақиқат 

3 1 Әлеумет

тік  

филосо
фия. 

Прагмат

изм. 

Эпистем

Әлеумет-

мәдени  

ішіндегі 
инновациялық 

технологиялар.  

Ойлау 

ықтималдығы 

Заманауи қоғамда 

философиялық зерттеу 

проблемасында 
философиялық бағыт идеяны 

қолдануға біліп үйрену. 



салушы Дьюи, У. Джеймс.    

ХХ ғасырдың екінші 

жартысында жаңғырту идеясы. 
Нәтиже беретін ақиқат 

философиялық бағыттың негізгі 

жағдай.  Философиялық 
бағыттың рухани америка қоғам 

өміріне ықпалы.  

философилық бағыт 

(неопрагматизм). 

ология. (логика). 

9 Философия 

және 
когнитивтік 

ғылымдар 

Мақсаты: философия мен 

когнитивтік ғылымдар 
арасындағы байланысты ашу.  

 

Мазмұны: жасанды интеллект 
пен сананы арасындағы 

байланыс; когнитивті ғылымның 

мазмұны, негізі мен құрылымы. 
Ғылымға когнитивтік дамудың 

болашағының тәсілдемесі. 

Инновациялық қоғам 

жағдайында когнитивтік 
ғылымының мәселесі (проблема) 

1. Сана мәселесі мен 

философиядағы таным . 
 

2. Когнитивтік ғылым.  

 
3. Когнитивтік  тәсілдеме . 

  Онтолог

ия және 
тану 

теорияс

ы. 
Ойлау 

(логика) 

Әлеумет
тік  

филосо

фия 

Эксперименттік 

психология. 
Танымдық 

философия. 

Нақты ғылым мен 

психологияда когнитивтік 
негізінде  тәсілдемені анықтау 

үшін оқып үйрену. 

Педагогикалық қызметте 
когнитивтік тәсілдемені 

қолдануға үйрену. 

10 Философия 

және 
компьютерлік 

ғылымдар 

Мақсаты: компьютерлік 

ғылымда философиялық 
негіздеу. 

 

Мазмұны: Негіз, құрылымы, 

компьютерлік ғылымның 
мазмұны. Инновациялық қоғам 

жағдайда компьютерлік 

ғылымның мәселесі. Жасанды 
интеллект және сана-сезім. 

Философия санасы.  Ғаламтор   

1.Компьютерлік 

ғылымның және танымдық 
мәселесі. 

2. Компьютер ғылым 

айналасындағы пән. 

3. Компьютерлік техника. 
Бағдарламамен 

қамтамасыз ету. 

  Ойлау 

(логика)
. 

Әлеумет

тік  

филосо
фия 

Әлеумет-

мәдениетте 
инновациялық 

технологиялар.  

Ықтималдықтар 

ойлау. 

Философиялық тұрғыдан 

компьютерлік ғылымның 
мәселесін қарастыруға 

үйрену.  

 

11 Философия тілі 

ХХ ғасырда 

Мақсаты: тілдің құрылымының 

терең түсінігін, тілді дамытудың 
философиялық аспектілерін және 

мәтінін қалыптастыру. 

 
Мазмұны: ХХ ғасырдың 

басындағы философия тілі. 

Тілдің мәселесі аналитикалық 

философияда. Филолог, 

1.Неопозитивизм. 

 
2. Лингвисттік философия. 

 

3.Семиотика және 
семантика. 

 

4. Лингвистикалық зерттеу 

объектісі ретінде сөйлеу 

3 2 Тарих 

және 
филосо

фия 

ғылымд
ары. 

Эпистем

ология. 

Лингвисттік 

философия. 
Әлеумет-

мәдениетте 

инновациялық 
технологиялар 

Тілдің синтаксисін, 

семиосферасын, 
семиотикасын және мәтінін 

білу зерттеулерде қолдануды 

үйрену. 
 



философ, математик объектісін 

оқу философия тілі.  

Л.Витгенштейннің, Б. Расселдің, 
Соссюрдің және тағы 

басқаларының негізгі идеялары. 

(дискур) және мәтін. 

12 Батыс 
философияның 

тарихы 

Мақсаты: Батыстың негізгі 
философиялық ілімін зерттеу.  

 

Мазмұны: позитивизм 

философиясы, прагматизм. 
Канттың ілімі. «Философия 

өмірі», Феноменология. Феномен 

мәдениеті мен адамның тарихи 
болмысының мәлесесі 

Психоталдау. Герменевтік 

философия. Лингвистикалық 
сала және  постструктурализм. 

1.Классикалық және 
классикалық емес 

еуропалық  философия; 

 

2.Американдық пайдалы 
нәтиже беретін ақиқат деп 

білетін философиялық 

бағыт (прагматизм). 
 

3.ХХ ғасырдағы 

француздік философия. 
 

3 2 Педагог
ика. 

Психоло

гия. 

Филосо
фия. 

 

Жаңашылдық 
(модернизм). 

Постструктура 

лизм 

 

Әлемдік философияда батыс 
философиялық ілімнің 

рөлдері мен орындарының 

түсінігі мен құзыреттілігі 

. 

13 Американдық 

философия 

Мақсаты: Американдық 

философиялық мектептердің 

дамуы мен  қалыптасуды зерттеу. 
 

 Мазмұны:  Американдық 

философияның динамикасы мен 
ойлау мен дамуы. Американдық 

философтардың алдыңғы 

өкілдері. Американдық 

прагматизм. Неопрагматизм. 
Постпозитивизм. 

1.АҚШтарда 

философияның дамуы мен 

пайда болуы.  
 

2. Пирс және Джемс 

прагматизмі.  
 

3.Неопрагматизм .  

 

4. Логикалық позитивтің 
ағылшын-американдық 

философияға әсері ХХ 

ғасырда.   

3 2 Филосо

фиялық 

теориян
ың 

ұқсасты

ғы 
немесе 

сәйкесті

гі. 

Ғылыми 
зерттеул

ердің 

филосо
фиясы 

мен 

методол

огиясы 

ХХ ғасырдағы 

философия тілі. 

Философия 
және 

когнитивтік  

ғылымдар.   

Американдық философиялық 

дәстүрдің қалыптасу 

ерекшелігінің құзыреттілігі 
мен түсінігі. 

14 Философия 

құқығы 

Курс мақсаты –Неғұрлым жалпы 

заңдылық құқықтық 

құбылыстардың органикалық 
бірлікте адамның мәні 

философиялық ұғыну болып 

табылады, оның жан-жақтағы 

әлеуметтік болмысы.  

1. Құқық философия 

методологиясы: жалпы 

тәсілдеме  (подход). 
 

2. Құқықтың түсінігі мен 

болмысы . 

 

3 2 Филосо

фия 

өнері. 
Әлеумет

тік 

филосо

фиялық 

Батыс 

философия 

тарихы. 
Теории 

личности в 

философии и 

психологии 

Негізгі теориялық 

заңдылықтарды түсіну 

құзыреттілігі, бағыт және 
философиялық – құқықтық 

бағыттағы ағын, актуалды 

философия құқығының 

мәселесі және олардың шешу 



 

Мазмұны: Құқықтық және саяси 

адамгершілігін, азаматтық қоғам 
және құқықтық мемлекет 

қалыптастыру және дамыту. 

Философия құқық заң және 
жалпыгуманитарлық білімнің 

жүйесіндегі іргелі 

(фундаментальное) мағына. 

3. Интегративтік құқық 

міндеті. Әлеуметтік 

бақылаудың құқығы 
меншігінде. 

 

4. Философиялық заңның 

түсінігі. Ереже сияқты 
құқықтық нормалар. 

 

5.Философиялық  
теориялық конструктивті 

құқық. 

талдауд

а рухани 

және 
интелле

кт. 

Философия 

және 

психологияда 
теория тұлғасы. 

жолдары. 

15 Ислам 

философиясын
ың өзекті 

мәселелрі 

Ислам философиясының негізгі 

мазмұны. Мұсылмандық сана.  
Ислам ойының тарихы. Ислам 

және азаматтық қоғам. Икбалдың 

және басқа исламдық 
реформаторларының ойлары. 

1.Ислам философиясының 

генезисі.  
 

2.Ортағасырлық исламдық 

діни дәстүр. 
 

3.Мұсылман 

философиясындағынегізгі 

мектептер мен ағымдар 
 

3 2 Педагог

ика. 
Психоло

гия. 

Филосо
фия. 

 

Қазіргі заман 

шығыс 
философиясы . 

 

Исламның эволюциясының 

үдерістерін барабар бағалау. 

16 Метафилософия Мақсаты: философияның 

рефлекцияны және философия 
пәнін түсіну әдістерін білу. 

 

Мазмұны: философия 

философияндығы, 
философияның функциясы мен 

орны. Мәдениеттанулық 

көріністің міндеттері. ҒТР 
философиясы және 

постмодернизм мәселермен 

байланысты XX ғасырдың 

үшінші ширегінде бүкіл әлем 
бойынша философиялық 

парадигмасын өзгерту. 

1. Философия білімнің 

теориясы. 
 

2.Философия 

философиясы. 

 
3.Жаңа философиялық 

парадигмалардың 

қалаптасуы. 

3 2 Жеке 

бастың 
филосо

фиялық 

теориял

ары.Ғыл
ыми 

зерттеу 

филосо
фиясы 

мен 

әдістеме

сі. 

XX ғасырдағы 

тіл 
философиясы.Ф

илософия және 

танымдық 

ғылым. 

Философиялық жүйеге талдау 

жасай алу және олардың 
жағымды және жағымсыз 

жақтарына әсер ету қабілеті. 

17 Жеке тұлғаның 
философиялық 

және 

Мақсаты: «адам–тұлға–адам»  
тізбегін философияда және 

психологияда үйрену. 

1.Қазіргі заман 
философиясы мен 

психологиясындағы жеке 

3 2 Антроп
ология. 

Әлеумет

Танымдық 
психология. 

Психологиялық 

«Адам», «тұлға », «жеке тұлға 
» түсінігін ажырату. Қазіргі 

заманғы жеке тұлға түсінігі 



психологиялық 

теориялары 

 

Мазмұны: Философиядағы және 

психологиядағы жеке тұлға: 
жалпы және арнайы, қоғамдық 

санадағы жеке тұлға идеясының 

генезисі. Философиядағы жеке 
тұлға мәселесі; полярлық және 

толықтыратын бағдар. 

Психологияда ең алдымен жас 
ерекшелік психологиясы 

қарастырылады.  

тұлға түсінігі.  

 

2.Жеке тұлғаның 
құрылымы және даму 

факторлары. Жеке 

тұлғаның әлеуметтенуі.  
 

3.Жеке тұлға және қоғам. 

тану. 

Мәдени

еттану. 
Әдет. 

антропология. білу. 

18 Психоаналатика

лық 
антропология 

Мақсаты: Қазіргі заманғы 

теориялар негізінде адамның 
мінез- құлқын ғылыми зерттеу 

әдістері.  

 
Мазмұны: антропология әр түрлі 

тәсілдер. 

Психоаналитикалық 

антропологиялық компоненттері 
ретінде мәдени және дене 

антропологиясы. 

1. Жеке тұлғаның 

қалыптасуы мен даму 
үдересі: (нәресте-бала, 

жеткіншек –жасөспірім). 

 
2. Жеке тұлғаның бірегей 

жеке тәжірибесі мен 

әлууметтік биімделуі. 

 
3. Жеке тұлғаның 

психологиялық мінез 

құлқын реттеу және 
әлеуметтік өзін –өзі реттеу. 

3 2 Археоло

гия. 
Лингвис

тика. 

Әлеумет
тану. 

Биологи

я. 

Анатом
ия. 

Экспериментал

ды психология. 
Тәжерибелі 

жасанды 

интелект (ақы). 
Когнитивті 

психология. 

«Адам –тұлға – жеке тұлға 

»үштігін диссертациялық 
жұмыста пайдалана білу.  

 

 

 

Құрастырған .ф.ғ.н., профессор                                                                                Кабаева Ж.А. 

Жалпыуниверситеттік саясаттану және  

әлеуметтік-философиялық пәндер кафедрасының  

меңгерушісі, ҚР ҰҒА корр.- мүшесі,ф.ғ.д.,проф.                                                      Абсаттаров Р.Б 

 

 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

специальность: 6D020100  - Философия 

 



Академическая степень– доктор философии (PhD)  по специальности 6D020100 - Философия  

1-курс     

                                                                                     

№ 

п/п 

Наименован
ие 

дисциплины 

 

Краткое содержание курса с 
указанием цели  

 

Основные разделы  

 

К
о

л.

к

р.  

С
е

м. 

Пререквизи
ты  

Постреквиз
иты 

Ожидаемые  результаты 
изучения дисциплины 

(приобретаемые обучающимися 

знания, умения, навыки и 

компетенции)  

1 
Философия 

искусства 

Цель: Освоить философский подход к 

исследованию основных направлений 
искусства 

Содержание: Классические 

направления искусства.  

Философские аспекты модернизма и 
постмодернизма. 

1.Основные виды 

искусств и их 

философское 
осмысление  

2. Модернизм и 
постмодернизм 

3 1 История 

искусства. 
Философия. 

Семиотика. 

Семиосфер
а. 

Умение применять   

методологические подходы к 

исследованию проблем  
искусства. 

2 
Французски

й 

постмодерн

изм  

 Цель: глубокое изучение 
современного нового философского 
направления 

Содержание:  Экзистенциализм. В 

последней трети ХХ в. 

актуализированные  философские 

проблемы  с совершенно новых 

позиций. , Философия посмодернизма  

 

 

Ж.  Дерриды , М.Фуко, Делёза, 

Гваттери и др. 

1. Философия 
посмодернизма Ж.  
Дерриды ,  

2. Философия 
посмодернизма 

М.Фуко, Делёза, 
Гваттери 

 

3 1 История и 

философия 

науки. 

Эпистемоло

гия. Логика. 

Методологи

я науки. 

Метафилос
офия. 

Системно – 

структурны
й анализ 

 

Умение применять   новые 
философские методологии  в 
своих исследованиях  

 

3 
 Философия 
техники  

1. Цель: сформировать философско – 
методологическую основу для 

изучения проблем современной 

1. Сущность НТП 
и НТР. 

3 1 История и 
философия 

науки. 

Иновацион
ные 

технологии 

в социо-

Умение ориентироваться в 
концепциях современной техники 

и новейших  технологий.  



 техники. 

Содержание:Многосистемная и 

многофакторная аспекты научно-

технической деятельности. 

Особенности понимания философии 
техники и технических наук. 

Философия науки и техники и их 

связь. Роль техники в природе и 
обществе. Индустриализация и 

модернизация экономики.. Проблемы 

и нововведения инновационных 
технологий в социо-культуре. 

2. Техноэтика. 

3. Инновационны
е технологии 

Логика. 

Социальная 

философия. 

Прагматизм. 

Логика. 
Эпистемоло
гия. 

культуре.  

Нопрагмат

изм. 

Вероятност
ная логика. 

4 Философски

е теории 
идентичност

и 

Цель: изучение основных теорий 

идентичности. 

Содержание: Роль и место 
индивидуальной идентичности в 

процессе социального 

воспроизводства. Функционирование 

идентичности в различных типах 
социальности.   Возможные 

механизмы самоидентификации 

индивидов в современном обществе. 

1. Целостная 

теория 
идентичности в 

рамках 

психоанализа (А. 

Адлер, Ж. Лакан, 
3. Фрейд, К.Г. 

Юнг).  

1. Взаимосвязь 

форм 
воспроизводства 

социальности и 

механизмов 
самотипизации 

индивидов. 

. 

3 1 Психология. 

Логика.Соц
иальная 

философия 

Когнитивн

ая 
философия. 

Когнитивн

ая 

психология 

Умение применять основы 

теории идентичности  в 
психологии, педагогике, в том 

числе — в бизнес-образовании. 

 



5 
.Философия 

как 

самосознани
е культуры 

 

 

Цель: Сформировать глубокое 

понимание структуры культуры, 

философских аспектов развития 
самосознания культуры. 

Содержание: Философия культуры с 

начала ХХ в. Различные концепции 

культуры. Л.Витгенштейн, Б. Рассел, 

Виндельбанд о культуре. Культура 

Запада и Востока.  Сущность 

национальной культуры.  

1. Структура 

культуры. 

2. Философские 

основы 

культуры 

3. Философия 

культуры 

Виндельбанда  

и др. 

 

 

3 1 . 

Прагматизм. 

Логика. 
Эпистемоло
гия 

Иновацион

ные 

технологии 
в социо-
культуре.  

Нопрагмат
изм 

Умение ориентироваться во 

множестве  концепций 
современной мировой культуры 

6 
Современны

е 

философски

е 

направления  

 

Цель: Изучить современные 
философские направления.  

Содержание:  Изучение философских 

учений ХХ в.: философия жизни, 

феноменология, герменевтика и др.  
Актуализация  философской  

проблематики во второй половине   

ХХ в. в постмодернизме, 
постструктурализме.  

с совершенно новых позиций, 

которые связаны с именами великих 
французских философов. 

1. Философия 
сознания 

2. Философия 
жизни 

3. Постпозитивиз
м 

3  Эпистемоло

гия. Логика. 

Методологи
я науки. 

Неопрагма

тизм. 

Когнитивн
ая 
философия  

Умение ориентироваться в 

современных философских 
направлений. 

 

7 Духовность 
и интеллект 

в социально 

– 

философско
м анализе 

Цель:  знание философской 
литературы о проблеме духовности и 

интеллекта в современном 

инновационном  общества.. 

Содержание:. О духовном мире 
человека. Интеллектуальное и 

духовное как факторы социальной 

реальности. Различные формы 

Духовный мир 
человека  

Интеллектуальное и 

духовное как факторы 

социальной 
реальности 

 Различные формы 

3 1 
История 
науки. 

Психология. 

Социальная 

философия 

 

Экспериме
нтальная 

психология

. 

Искусствен
ный 

интеллект. 

Когнитивн
ая 

 Умение делать анализ  
существующих определений  и 

характеристик духовности и 

интеллекта на предмет 

выявления их сущностных и 
системных качеств. Умение 

выявлять    среди  множеств  

типов современного человека  
характеристики «человека 



духовности. Духовность, 

креативность, успешность в их 

комплексе и  взаимосвязи 

духовности психология духовного». 

8 
 

Неопрагмат
изм  

 Цель:  изучение основных тенденций 
современного прагматизма. 

Содержание: Американский 

прагматизм  Дьюи, У. Джеймса.   

Модернизация идей прагматизма во 

второй половине ХХ в. Основные 
положения неопрагматизма.  Влияние 

неопрагматизма на духовную жизнь 
американского общества. .   

1.Основоположники 
прагматизма 

2. Модернизация 
прагматизма 

3. Неопрагматизм 21 в. 

3 1 Социальная 

философия. 

Прагматизм. 
Эпистемоло
гия. 

Иновацион

ные 

технологии 
в социо-
культуре.  

Вероятност
ная логика. 

Умение применять  идеи 

неопрагматизма при  философских 

исследованиях проблем 
современного общества 

9 Философия 

и 
когнитивны

е науки 

Цель раскрытие взаимосвязи между 

философией и когнитивными 
науками Содержание:Ввзаимосвязь 

между искусственным интеллектом и 

сознанием; Основа, структура, 

содержание  когнитивных наук. 
Перспективы развития когнитивного 

подхода к наукам. Проблемы 

когнитивных наук в условиях 

инновационного общества. 

1. Проблемы сознания 

и познания в 
философии  

2. Когнитивные науки  

3. Когнитивные 

подходы 

  Онтология и 

теория 
познания. 

Логика.Соц

иальная 

философия 

Экспериме

нтальная 
психология

. 

Философия 

сознания. 

Умение выявлять  на  основе  

когнитивного подхода связь 
между конкретными науками и 

психологией. Умение применять 

когнитивный подход в 

педагогической деятельности 

10 Философия 

и 

компьютерн

ые науки 

Цель: философское обоснование 

компьютерных наук. 

Содержание: Основа, структура, 

содержание  компьютерных наук. 
Проблемы компьютерных  наук в 

условиях инновационного общества. 

Искусственный интеллект и сознание. 
Философия сознания.  Интернет  

1.Проблемы познания 

и  компьютерные 

науки 

2. Предметная область 
компьютерных наук 

3. Компьютерная 

техника. Программа 
обеспечения. 

  Логика.Соц

иальная 

философия 

Иновацион

ные 

технологии 

в социо-
культуре.  

Вероятност

ная логика. 

Умение рассматривать  

проблемы компьютерных наук с 

философских позиций.  

. 

11 
Философия 

языка ХХ в.  

Цель: Сформировать глубокое 

понимание структуры языка, 

философских аспектов развития 
языка, текста. 

1.Неопозитивизм. 

2. Лингвистическая 
философия. 

3.Семиотика и 

3 2 История и 

философия 

науки. 
Эпистемоло

Лингвисти

ческая 

философия 
Иновацион

ные 

Умение применять   в 

исследованиях знания о тексте,  

семиотике,  семиосфере, 
синтаксисе языка. 



Содержание: Философия языка в 

начале ХХ в. Аналитическая 

философия о проблеме языка. . 
Философия языка как объект 

изучения математиков, философов, 

филологов.Основные идеи  
Л.Витгенштейна, Б. Рассела, 
Соссюры и др.  

семантика. 

4. Дискурс и текст. 

гия. технологии 

в социо-
культуре.  

 

12 История 
западной 

философии 

Цель: Изучение основных 
философских учений Запада.  

Содержание: Философия 

позитивизма, прагматизма. 
Неокантианство. Проблема феномена 

культуры и исторического бытия 

человека. "Философия 
жизни".Феноменология. 

Психоанализ. Философская 

герменевтика. Структурализм и 

постструктурализм.  

 1.Классическая и 
неклассическая 

европейская  

философия; 

2.Американский 

прагматизм 

3.Французская 
философия ХХ в. 

 

3 2 
Педагогика. 
Психология. 
Философия. 

 

Модернизм
. 

Постструкт
урализм 

 

Компетентность в понимании 
места и роли западных 

философских учений в мировой 
философии 

 

13 Американск

ая 
философия  

Цель: Изучение становления и 

развития американских философских  
школ.  

Содержание: Динамика и логика 

развития американской философии. 
Ведущие представители 

американской философии. 

Американский прагматизм. 

Неопрагматизм. Постпозитивизм.  

1.Зарождение и 

развитие философии в 

США.  

2. Прагматизм Пирса и 

Джемса.  

3.Неопрагматизм . 

4.Влияние логического 

позитивизма на 
развитие англо-

американской 

философии 20 в.   

3 2 Философски

е теории 
идентичност

и. 

Философия 
и 

методология 

научного 

исследовани
я 

Философия 

языка ХХ 
в. 

Философия 

и 
когнитивн

ые  науки.   

Компетентность в понимании  

особенностей формирования 
американских философских  

традиций.  

 

14 Философия 

права 

Цель курса - философское 

осмысление наиболее общих 

закономерностей правовых явлений в 

органическом единстве с сущностью 
человека, различных сторон его 

1. Методология 

философии права: 

общие подходы. 

2. Понятие и сущность 

3 2 Философия 

искусства. 

Духовность 

и интеллект 
в 

История 

западной 

философии 

Теории 

Компетентность в понимании   
основных теоретических 
закономерностей, направлений 
и течений философско-
правового процесса, актуальных 
проблем философии права и 

я.  



социального бытия Содержание: 

формирование и развитие правовой и 

политической культуры человечества, 
гражданского общества и правового 

государства. Фундаментальное 

значение философии права в системе 
юридического и общегуманитарного 

образования.. 

права. 

3. Интегративная 

функция права. Право 

как способ 

социального контроля. 
4. Философское 

понятие закона. 

Правовые нормы как 
правила. 

5.Теоретические 

конструкции 

гегелевской 
философии права.  

социально-

философско

м анализе 

личности в 

философии 

и 
психологии 

пути их решения. 

15 
Актуальные 

проблемы 
исламской 
философии 

Цель: Ознакомление с проблемами 
современой исламской философии. 

Содержание: Основное содержание  

исламской 

философии.Мусульманское сознание. 
История  исламской мысли. Ислам  и 

гражданское общество. Идеи Икбала 
и др. исламских реформаторов. 

1. Генезис исламской 
философии.  

2. Религиозные 

традиции 

средневекового 
ислама.  

3. Основные школы и 
течения 

мусульманской 
философии. 

 

3 2 
Педагогика. 

Психология. 
Философия. 

Современн

ая 
восточная 
философия. 

Умение адекватно оценивать 

процессы эволюции основных 
направлений в исламе. 

 

16 Метафилосо
фия 

Цель: Знание различных подходов к 
пониманию предмета  философии, 

философской рефлексии. 

Содержание: Функция и 
предназначение философии, 

философия философии.  

Задачи культурологической 
рефлексии. Смена мировоззренческих 

парадигм во всем мире в последней 

1. Теории 
философского 

знания. 

2. Философия 
философии. 

3. Становление 

новой 
философской 

парадигмы. 

3 2 Философски
е теории 

идентичност

и. 
Философия 

и 

методология 
научного 

исследовани

я 

Философия 
языка ХХ 

в. 

Философия 
и 

когнитивн

ые  науки.   

Умение делать анализ  
существующих философских 

систем, выявлять в них  

позитивные и негативные 
стороны. 

 



трети ХХ в. в связи с НТР Философия 

и проблемы постмодернизма. 

17 Теории 
личности в 

философии 

и 
психологии 

Цель: Изучение цепочки «человек – 
индивид – личность»  в философии и 

психологии.  

Содержание: Личность в философии 
и психологии: общее и особенное, 

генезис идеи личности в 

общественном сознанании. Проблема 

личности в философии;полярные и 
взаимодополняющие ориентации. 

более всего рассматриваются 

прооблемы Индивидуальные  
особенности личности в психологии  . 

1.Основные концепции 
личности в 

современной ф 

илософии и 
псиологии. 

2. Структура личности 

и факторы ее развития. 

Социализация 
личности 

3. Личность  и 

общество 

3 2 Антрополои
я.  

Социология. 

Культуроло
гия. Этика 

Когнитивн
ая 

психология

. 

Психологи

ческая  

антрополог

ия. 

.Должен уметь определять 
понятия  «индивид», «человек», 

«личность» Знать современные 

теории личности 

18 Психоанали

тическая 

антропологи
я 

Цель: изучение человеческого 

поведения, методов исследования 

основных мотивов  того или иного 
поступка  на основе разработанных 

современных теорий 

Содержание: Различные подходы к 
антропологии. Культурная и 

физическая  антрополия как 

составляющие  психоаналитической 
антропологии 

1: Процесс 

формирования и 

становления личности 
( младенец- ребенок, 

подросток – юноша) 

2. Уникальный 
индивидуальный опыт 

и социальная 

адаптация линости 

3. Регуляция и 

саморегуляция 

социально – 

психологического 
поведения личности 

3 2 Археология. 

Лингвистик

а. 
Социология. 

Биология.. 

Анатомия. 

Экспериме

нтальная 

психология
. 

Искусствен

ный 
интеллект. 

Когнитивн

ая 
психология 

Уметь использовать триаду 

«человек – индиви – личность».в 

диссертационной работе, в 
преподавании философских 

дисциплин. 

 

 

Составил (а) д.ф.н., профессор                                                                                                                   Кабаева Ж.А. 

Зав. общеуниверситетской кафедры  

политологии и СФД, член.- корр. НАН РК,  д.ф.н. профессор                                                                 Абсаттаров Р.Б. 

 


