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Мамандық/Специальность _____«6М020100 – Философия»
Академиялық дәрежесі/Академическая степень_ гуманитарлық ғылымдар магистрі/

SPh/PPh
6304

Саясат философиясы/
Политическая
философия

Саясат мәселелерін
философия тұрғысынан
түсіну. Партияның ісәрекеті және қазіргі
заман. ҚР ішкі және
сыртқы саясаты
ғаламдық саяси үдерістің
контекстінде. Саяси
партиялардың іс әрекеті.Саяси сана.
Саяси ілімдердің тарихы.
Саясат және билік.
Мемлекеттің ішкі және
сыртқы саясаты.
/Деятельность партий и
современность.
Внутренняя и внешняя
политика РК в контексте
глобальных
политических процессов.
Деятельность
политических партий.
Политическое сознание.
История политических
учений.
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2

3

Семестр

Кредит саны/
Количество
кредитов

Пәннің қысқаша
мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель
изучения дисциплины,
краткое содержание,
основные разделы

ECTS

1

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

KZ

№
п/п

Пәндер коды/
Коды дисциплины

магистр гуманитарных наук

3

Пререквизиттер/
Пререквизиты

Постреквизиттер/
Постреквизиты

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу
нәтижесі) Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

Педагогика.
Психология.
Философия

Семиотика.
Қазіргі
шығыс
философиясы/Сов
ременная
восточная
философия

Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы
саяси үрдістердің философиялық
мағынасын игеретін шеберлік/ Умение
философски
осмысливать
политические
процессы,
происходящих в РК и в мировом
сообществе

2
IPhOM
/APIPh
6304

3

DDPhM/P
hPRM
6305

Ислам
философиясының
өзекті
мәселелері/і/Актуальны
е проблемы исламской
философии

Діни дүниетанымның
философиялық
мәселелері/Философск
ие проблемы
религиозного
мировозрения

Политика и власть.
Сущность внутренней и
внешней политики
государства.
Ислам философиясының
негізгі мазмұны.
Мұсылмандық сана.
Ислам ойының тарихы.
Ислам және азаматтық
қоғам. Икбалдың және
басқа исламдық
реформаторлардың
илеялары.Ислам
философиясының
генезисі. Ортағасырлық
исламдық діни
дәстүр.Мұсылман
философиясындағынегізг
і мектептер мен
ағымдар./ Основное
содержание исламской
философии.Мусульманск
ое сознание. История
исламской мысли. Ислам
и гражданское общество.
Идеи Икбала и др.
исламских
реформаторов. Генезис
исламской философии.
Религиозные традиции
средневекового ислама.
Основные школы и
течения мусульманской
философии.
Діннің генезисы және
діннің тарихи түрлері.
Діни сана. Діни іс әрекет. Діни зерттеудің
әдістері
Діннің тарихы. Діннің
философиясы. Діни
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5

3

Педагогика.
Психология.
Философия.

Қазіргі заман
шығыс
философиясы/
Современная
восточная
философия

Исламның негізгі бағыттарының
эволюциясын адекватты түрде
игеретін шеберлік./ Умение адекватно
оценивать процессы эволюции
основных направлений в исламе

3

5

3

Педагогика.
Психология.
Философия.

Қазіргі заман
шығыс
философиясы/Сов
ременная
восточная
философия

Дүние жүзіндегі және Қазақстандағы
діни
үрдістердің
философиялық
мағынасын
игеретін шеберлік/ Умение
осмысливать философские основы
религиозных процессов,
происходящих в РК и в мире

4
IPhAM/PC
HIPh 6305

5

KShPh
/SVPh
6306

Ислам
философиясындағы
адам
мәселесі/Проблемы
человека в исламской
философии

Қазіргі шығыс
философиясы /
Современная

антропология. Діннің
психологиясы./ Генезис
религии и исторические
типы религий.
Религиозное
сознание.Религиозная
деятельность. Методы
исследования религии.
История религии.
Философия религии.
Религиозная
антропология.
Психология религии
Ислам
философиясындағы адам
мәселесі. Ислам
көзқарасының
антропологиялық
аспектісі; философиялық
рефлексия. Ислам
философиясындағы адам
мәселесінің
эволюциясы. Діни
практикасы және мораль/
Проблема человека в
исламской философии.
Антропологический
аспект исламского
мировоззрения;
философская рефлексии.
Эволюции проблемы
человека в исламской
философии.Мусульманск
ое право.
Законы жизни
мусульман.
Религиозная практика и
мораль
Ортағасырлық араб ислам философиясының
тарихы.
Орталық,
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Философия
тарихы.
Антикалық және
ортағасырлық
философия.
Логика.
Мәдениеттану/
.История
философии.
Античная и
средневековая
философия.
Логика.
Культурология

Семиотика.
Әлеуметтік философиялық
талдаудағы
руханилық және
интеллект/
Семиотика.
Духовность и
интеллект в
социально –
философском
анализе

Ислам философиясындағы адам
мәселесін жан- жақтан зерттеу
игеретін шеберлік / .
Умение всесторонне исследовать
проблему человека в исламской
философии.

3

5

3

Философияның
тарихы. Ежелгі
және

Жапон
философиясы.
Қазіргі заманғы

Философия әлеміндегі шығыс
философиясының рөлі мен орнын
игеретін шеберлік/

восточная философия

Шығыс Азияның және
Ислам
философиясын
зерттеу.
Софистика.
Жапония
философиясының
тарихы.
Үнді
философиясының
тарихы.
Шығыс
Батыс.диалогындағы
қазақ философиясының
орны.Ғылыми
әлем
философиясындағы
қазіргі
қазақстандық
философияың
орны.Шығыс
дүние
көзқарасының
және
танымының, ерекшелігі.
Ислам
философиясы;
Неоконфуцианство. Дзeн
- буддизм. Даосизм./
История средневековой
арабо – мусульманской
философии.
Изучение
философских
учений
Дальне
восточной,
Центральной Азии и
исламской философии.
Суфизм.
История
философии
Японии.
История
индийской
философии.
Казахская
философия в системе
диалога Восток – Запад.
Современная
казахстанская
философия
в системе
мировой
философской
науки.Специфика
восточного
мировосприятия,
познания;
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ортағасырлық
философия.
Логика.
Мәдениеттану.Ф
илософия./Истор
ия философии.
Античная
и
средневековая
философия.
Логика.
Культурология

Үнді
философиясы.
Ислам
философиясы/
Японская
философия.
Современная
индийская
философия.
Исламская
философия

Умение оценивать место и роль
восточных философских учений в
мировой философии

PPhM/PhP
P 6306

Психологияның
философиялық
мәселелріі/Философски
е проблемы психологии

OTT /OTP
6307

Онтология және таным
теориясы /Онтология и
теория познания

6

7

Исламская философия;
Неоконфуцианство. Дзен
– буддизм. Даосизм..
Психологияның негізгі
мәселелері. Генезис және
классикалық психология
дамуының кезеңдері.
З.Фрейд, Юнгтың
бейсаналдықтың
табиғаты
туралы.Сананың,
бейсаналдықтың және
түпкі сананың қарым –
қатынастары.
Когнитивтік психология
және философия. Ми
және психика.
Индивидуалдық және
тұлғанын
ерекшклдіктері/Основны
е проблемы психологии.
Генезис и этапы развития
классической
психологии. З. Фрейд,
Юнг о природе
бессознательного.
Соотношение
сознательного,
бессознательного и
подсознательного.
Когнитивная психология
и философия. Мозг и
психика.
Познавательная сфера
личности.
Индивидуальность и
особенности личности
Тарих перспективасында
болмыс мәселесін терең
зерттеу. Болмыстың
және танымның
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Философия.
Дінтану.
Мәдениеттану/
.Философия.
Религиоведение.
Культурология

Когнитивтік
психология.
Қазіргі заманғы
эпистемология./
Когнитивная
психология.
Современная
эпистемология

Философиялық зерттеулерде
магистрант психологиялық білімін
қолдануын игеретін шеберлік/ Умение
применять знания по психологии в
философских исследованиях

3

5

3

Логика.
Философия.
Дінтану.
Мәдениеттану/ .

Когнитивті ғылым
.Эпистемология./
Когнитивная
наука.

Философиялық зерттеулер барысында
магистранттың зерттеу
проблемасының онтологиялық және
гносеологиялық аспектілері туралы

8
OAPhKK
M
/SPPhZA
6307

Орталық Азия
философиясының
қазіргі кезең
мәселелері/
Современные
проблемы философии
Центральной Азии

мәні.Философия адам
руханиіс-шараларының
ерекше аймағы ретінде.
Идеалдық және реалдық
проблемасы. Болмыс
туралы ілім. Таным.
Адамның ой
қабілетініңжәне
болмысының әмбебап
нысандары.
Эпистемологияның
мәселелері./ Глубже
изучить проблемы бытия
в историческом ракурсе,
сущность бытия и
познания.
Философия как особая
область духовной
деятельности человека.
Проблема идеального и
реального. Учение о
бытии. Познание.
Всеобщие формы
мышления и бытия
человека. Проблемы
эпистемологии.Проблем
ы бытия. История
познания. Современные
концепции
эпистемологии.
Орталық Азияның
ұлттық
философияларының
ерекшеліктері.
Түрікмен, өзбек, тәджік,
қырғыз
философияларының
тарихы. Олардың қарымқатынасы.Әлемдік
философияда ұлттық
философиялардың орны
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Логика.
Философия.
Религиоведение.
Культурология

Эпистемология.

мұқият білімі болуы тиіс /В процессе
философских исследований
магистрант должен иметь глубокие
знания об онтологических и
эпистемологических аспектах
рассматриваемой проблемы

.

3

5

3

Философияның
тарихы.
Антикалық және
орта ғасырлық
философия.
Логика.
Мәдениеттану/
.История
философии.
Античная и
средневековая

Шығыс
философия. Ислам
философиясы./
Восточная
философия.
Исламская
философия

Дүниежүзілік философиядағы орта
азиялық философиялық ілімдерінің
орнын игеретін шеберлік / Умение
оценивать место и роль философских
учений Центральной Азии в мировой
философии

мен рөлі.Араб-мұсылман
философиясы. Түрік
философия тарихы.
Түрікмен философиясы.
Өзбек, тәджік, қырғыз
философияларының
ерекшеліктері./Особенно
сти национальных
философий стран
Центральной Азии.
История туркменской,
узбекской, таджикской,
киргизской философий.
Их взаимосвязь.
Место и роль
национальных
философий в мировой
философии. Арабо –
мусульманская
философия. История
тюркской философии.
Туркменская философия.
Особености узбекской,
таджикской, киргизской
философий

философия.
Логика.
Культурология

11

Зав.кафедрой

Симтиков Ж.К.__ Ф.И.О.
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