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Білім беру бағдарламасының паспорты/  

Паспорт образовательной программы /  

The Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area 

Осы білім беру бағдарламасы философия ғылымы саласындағы дербес ғылыми-

педагогикалық қызметке қабілетті жоғары білікті ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау, қазіргі заманғы қоғамға, сондай-ақ ұлттық және әлемдік 

мәдениетке біріктірілген адам мен азаматтың жеке қасиеттерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Настоящая образовательная программа предназначена для подготовки 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, способных к 

самостоятельной исследовательской и педагогической деятельности в области 

философских наук, формирование личностных качеств человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, а также национальную и мировую 

культуру. 

 

The present educational program is designed to train highly qualified scientific and 

pedagogical staff capable of independent research and teaching activities in the field 

of philosophical sciences, the formation of personal qualities of a person and citizen 

integrated into modern society, as well as national and world culture. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

6D020100 –«Философия» 

 

6D020100 –«Философия» 

 

6D020100 –«Philosohy» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

6D020100 –« Философия» мамандығы бойынша жоғары білім типтік оқу 

жоспары. 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа редакциядағы 

Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы №130-од ҚР 

даму және инвистициялар Министрлігі метрология және техникалық реттеу 

Комитетінің бұйрығымен бекіткен 

 

Типовой учебный план по специальности высшего образования 6D020100 –« 

Философия». 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования в 

редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 № 292. 

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 

11 мая 2017 года №130-од. 

 

The standard curriculum as the higher education 6D020100 –« Philosohy». 

The state obligatory standard of the higher education in edition of the resolution of 

the government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order of Committee 

of technical regulation and metrology of the Ministry for Investments and 

Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках 

образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective 

of EP 

Отандық PhD докторларын даярлау, ұлттық және халықаралық деңгейде 

бәсекеге қабілетті, ұлттық докторлық бағдарламаларды әлемдік білім беру 

кеңістігіне біріктіру. 

 

Подготовка отечественных докторов PhD, конкурентоспособных как внутри 

страны, так и на международном рынке труда, интеграция национальных 

докторских программ в мировое образовательное пространство.   

 

Preparation of domestic doctors PhD, competitive both domestically and 

internationally, integration of national doctoral programs into the world educational 

space. 

Білім беру бағдарламасының PhD докторантурасының білім беру бағдарламасы ғылыми және педагогикалық 
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тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

бағдарлану болып табылады және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті салаларында 

пәндерді тереңдетіп оқыту, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізеді. 

 

Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет 

научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную 

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и 

углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для 

системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. 

 

The educational program of the PhD is of a scientific and pedagogical orientation and 

involves fundamental educational, methodological and research training and in-depth 

study of disciplines in the relevant areas of science for the system of higher and 

postgraduate education and the scientific field. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

«6D020100 –«Философия»  мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

 

Доктор философии (PhD) по специальности «6D020100 –«Философия» 

 

Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty «6D020100 –« Philosohy»» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

 университетте, колледжде философия және оған байланысты пәндер 

оқытушысы; 

 философ, ғылыми ұйымдардағы зерттеуші; 

 әлеуметтік сарапшы; 

 әлеуметтік және гуманитарлық проблемалар саласындағы сараптамалық 

кеңесші; 

 менеджер кеңесшісі; 

 баспасөз қызметінің басшысы; 

 адам ресурстарын басқару бойынша кеңесші; 

 кескіндеме және PR-менеджер; 

 әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік және басқару құрылымдарында спиндоктор 

және спичрайтер. 

 

 преподаватель философии и смежных дисциплин в вузе, колледже; 

 философ, научный сотрудник в научно-исследовательских и академических 

организациях; 

 социальный аналитик; 

 эксперт-консультант в области социалных и гуманитарных проблем; 

 советник руководителей; 

 руководитель пресс-служб; 

 консультант по управлению человеческими ресурсами; 

 имиджмейкер и менеджер PR; 

 спиндоктор и спичрайтер в государственных и управленческих структурах 

разного уровня. 

 

 teacher of philosophy and related disciplines in the university, college; 

 philosopher, researcher in research and academic organizations; 

 social analyst; 

 expert consultant in the field of social and humanitarian problems; 

 advisor to managers; 

 the head of press services; 

 consultant on Human Resource Management; 

 image-maker and PR manager; 

 spindler and speechwriter in government and management structures at different 

levels. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 
 орта арнайы, жоғары білім беру ұйымдары; 

 философиялық мәселелерді шешуге байланысты ғылыми және ғылыми-
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The area of professional activity зерттеу ұйымдары; 

 бұқаралық ақпарат құралдарының редакциясы; 

 мәдениет мекемелері; 

 мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар және коммерциялық 

құрылымдар. 

 

 образовательные учреждения средне-специального, высшего образования; 

 академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением философских проблем; 

 редакции СМИ; 

 учреждения культуры; 

 органы государственной власти, общественные организаций и 

коммерческие структуры. 

 

 educational institutions of secondary special, higher education; 

 academic and research organizations related to solving philosophical problems; 

 the editorial office of the media; 

 cultural institutions; 

 public authorities, public organizations and commercial structures. 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

 философиялық ғылымның тұжырымдамалық (іргелі) мәселелері, оның 

ішінде философиялық талдау әдістері; 

 әлеуметтік-мәдени кеңістіктің түрлі салалары (ғылым, өнер, дін); 

 танымдық белсенділік процестері; 

 қоғамдық коммуникацияның теориясы мен практикасы; 

 жеке тұлғаның әлеуметтік қызметі және оның нысандары. 

 

 концептуальные (фундаментальные) проблемы философской науки, 

включая методы философского анализа;  

 различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия);  

 процессы познавательной деятельности;  

 теория и практика общественной коммуникации;  

 социальная активность личности и ее формы. 

 

 conceptual (fundamental) problems of philosophical science, including methods 

of philosophical analysis; 

 various spheres of socio-cultural space (science, art, religion); 

 processes of cognitive activity; 

 theory and practice of public communication; 

 social activity of the individual and its forms. 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

 философия курсын, сондай-ақ түрлі профильдегі жоғары оқу орындарында 

философиялық білімнің жеке бөлімдері мен пәндерін оқыту; 

 философия саласындағы тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында туындайтын мәселелерді 

қалыптастыру және шешу; 

 белгілі бір ғылыми зерттеулердің мақсаттарына негізделген қажетті зерттеу 

әдістерін таңдау, қолданыстағы әдістерді модификациялау және жаңа 

әдістерді әзірлеу; 

 тиiстi бағытта білім алуға мұқтаж ұжымның басқа мүшелерімен бірлескен 

ғылыми жобаларды әзірлеуге қатысу; 

 түрлі қоғамдық, коммерциялық және үкіметтік ұйымдар мен қорлардағы 

ұйымдастырушылық және үйлестіру-ақпараттық жұмыс. 

 

 преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин 

философского знания в высших учебных заведениях различного профиля; 

 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области философии; 

 выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 
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разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного 

исследования; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем 

направлении; 

 организационная и координационно-информационная работа в различных 

общественных, коммерческих и правительственных организациях и фондах. 

 

 teaching the course of philosophy, as well as individual sections and disciplines 

of philosophical knowledge in higher education institutions of various profiles; 

 formulation and solution of problems arising in the course of research activities 

and requiring in-depth professional knowledge in the field of philosophy; 

 selection of necessary research methods, modification of existing methods and 

development of new methods, based on the objectives of a specific scientific 

study; 

 participation in the development of joint scientific projects with other members of 

the collective, requiring education in the appropriate direction; 

 оrganizational and coordination-information work in various public, commercial 

and governmental organizations and funds. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

 білім беру және әлеуметтік сала саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары; 

 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламалары бойынша педагогикалық іс-шаралар; 

 білім беру және әлеуметтік саладағы ұйымдастырушылық және 

басқарушылық қызмет. 

 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

и послевузовского образования; 

 организационно-управленческая деятельность в области образования и 

социальной сферы. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

КҚ
А
 ақпараттық ағымдардың 

жылдам жаңаруы мен өсу 

жағдайында ғылыми-

педагогикалық қызметтің 

мүмкіндіктері 

 

ПК
А
 способность научно-

педагогической деятельности 

в условиях быстрого 

обновления и роста 

информационных потоков 

 

PC
А  

the ability of scientific and 

pedagogical activity in the 

conditions of rapid renewal and 

growth of information flows 

А
КҚ1 

– жоғары білімді философиялық пәндер бойынша сабақ жүргізуде терең 

мамандандырылған кәсіби білімдер мен дағдыларды қолдану мүмкіндігі; 

 дүниетанымдық мәселелерді қамтитын гуманитарлық ғылымдардағы оқу үдерісін 

ұйымдастыру және енгізу мүмкіндігі; 

 жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, оқушылардың әртүрлі санаттары 

үшін оқу үдерісін және білім беру бағдарламаларын жобалау мүмкіндігі. 

 

А
ПК1

 – способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе; 

 способность организовывать и реализовывать образовательный процесс в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

 умение проектировать образовательный процесс и образовательные программы 

для разных категорий обучающихся с учетом требований работодателей. 

       

А
 РС1 

– the ability to use in-depth specialized professional knowledge and skills in 

conducting classes on philosophical subjects in higher education; 

 the ability to organize and implement the educational process in the humanities, 

covering the worldview issues; 

 the ability to design the educational process and educational programs for different 

categories of students, taking into account the requirements of employers. 

Инновациялық ойлау философиясы 

Философия инновационного мышления 

Philosophy of  innovative thinking 

 

Гуманитарлық ғылымдарға арналған 

синергетика 

Синергетика для гуманитариев 

Synergetics for the Humanities 

 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика  

Teaching internship 

 

 

 

КҚ
В
 теориялық және 

эксперименттік зерттеулер 

жүргізу қабілеті 

 

ПК
В
 способность проведения 

теоретических и 

экспериментальных научных 

исследований 

 

PC
В   

the ability to conduct 

theoretical and experimental 

research 

B
ҚҚ1

– тарих және ғылым философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып 

интегралды жүйелі ғылыми көзқарас негізінде кешенді зерттеулерді, оның ішінде 

пәнаралық; 

 әлеуметтік тәжірибелер саласында зерттеулер жүргізу қабілеті мен дайындығы, 

адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың дамуын ғылыми болжауды жүзеге 

асыру; 

 өзін-өзі жетілдіру дағдыларына ие болуға және сараптамалық жұмыс және 

философия бойынша кеңес беру қызметі саласындағы кәсіби дағдылар деңгейін 

арттыру мүмкіндігі. 

 

B
ПК1

 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

Қазіргі заман философияның өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы современной философии 

Actual problems of modern philosophy Ғылыми 

зерттеудің философиясы мен әдістемесі 

 

Өнегелік антропологиясы: бүгінгі Қазақстандағы 

дискурстар мен күнделіктілік тәжірибелері 

Антропология нравственности: дискурсы и 

повседневные практики в современном 

Казахстане 

Anthropology of morality: discourses and everyday 

practices in contemporary Kazakhstan 
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мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 способность и готовность вести исследования в области социальных 

экспериментов, осуществлять научное прогнозирование развития отношений 

человека и общества 

 владеть навыками самосовершенствования и повышения уровня 

профессионального мастерства в сфере экспертной работы и консультационной 

деятельности по философии. 

 

B
РС1

– the ability to design and carry out complex studies, including interdisciplinary, on the 

basis of an integral systematic scientific worldview using knowledge in the field of history 

and the philosophy of science 

 the ability and willingness to conduct research in the field of social experiments, to 

carry out scientific forecasting of the development of relations between man and society 

 own the skills of self-improvement and increase the level of professional skills in the 

field of expert work and consulting activities on philosophy. 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта                             

Scientific-research work of graduate students 

 

Докторлық диссертацияны орындау 

Выполнение докторской диссертации  

Implementation of doctoral thesis 

Зерттеу практикасы                          

Исследовательская практика                     

Researsh internship 

КҚ
С
 философия саласындағы 

мәселелерді кәсіби және жан-

жақты талдауға қабілеттілігі 

 

ПК
С  
 способность 

проведения  

профессионального и 

всестороннего анализа 

проблем в области философии 

 

PC
С 

the ability to conduct 

professional and comprehensive 

analysis of problems in the field 

of philosophy 

С
КҚ1

– басқарудың проблемаларын зерттеуде сапалы және сандық талдаудың 

логикалық және тұжырымдамалық құралдарын қолдану мүмкіндігі, қауіп-қатер 

жағдайында шешім қабылдаудың сандық әдістерін қолдану; 

 антикалық және түркі философиясы саласындағы зерттеулер мен жобалар 

тақырыбына қатысты ақпаратты ұсынуға және сыни түрде талдауға қабілеті; 

 өздеріне қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының міндеттерін талдау және 

оларды жүзеге асырудың вариациалық тәсілдерін қолдану мүмкіндігі. 

 

С
ПК1  

– способность использовать в исследовании проблем управления логические и 

концептуальные средства качественного и количественного анализа, применять 

количественные методы принятия решений в условиях риска; 

 умение излагать и критически анализировать информацию, имеющую отношение 

к теме научных исследований и проектов в области античной и тюркской 

философии; 

 способность анализировать стоящие перед ним задачи научно-исследовательской 

деятельности, применяя к ним вариативные пути реализации.  

 

С
РС1  

– the ability to use logical and conceptual means of qualitative and quantitative 

analysis in the study of management problems, apply quantitative methods of decision-

making under risk conditions; 

 аbility to present and critically analyze information relevant to the topic of research and 

projects in the field of ancient and Turkic philosophy; 

 the ability to analyze the tasks of research activity facing him, applying variational ways 

of realization to them. 

Антикалық философия және қазіргі заман 

Античная философия и современность 

Ancient philosophy and modernity 

 

XX-XXI ғасырдың кезіндегі философия тарихы 

История философии рубежа XX-XXI веков 

The history of philosophy at the turn of the 20th and 

21st centuries 

 

Түркі философиясы: сабақтастық және дәстүр 

Тюркская философия: преемственность и 

традиций 

Turkic philosophy: continuity and traditions 

 

Түркі мәдениетіндегі рухани-адамгершілік 

құндылықтар мәселесі 

Проблема духовно-нравственных ценностей в 

тюркской культуре                                                      

The problem of spiritual and moral values in the 

Turkic culture 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) /  

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения (единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences) 

ЖКҚ
А
 философия 

саласындағы теориялық және 

эксперименттік зерттеулер 

әдіснамасына ие болу 

 

ОПК 
А
 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 

философии 

 

GPC
А 

possession of the 

methodology of theoretical and 

experimental research in the field 

of philosophy 

А
ЖҚҚ1 

– заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін 

дербес жүзеге асыра білу; 

 философиялық мәселелерді шешуде ғылыми әдіснаманы қолдану мүмкіндігі мен 

дайындығы; 

 ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру, жаңа мақсаттарды қалыптастыру және тиісті 

тақырыптық салада жаңа нәтижелерге жету мүмкіндігі. 
 

А
ОПК1 

–  способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способность и готовность применять научную методологию в решении 

философских проблем;  

 владение методами научного исследования, способность формулировать новые 

цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области.  

 

А
GPC1  

– ability to independently carry out research activities in the relevant professional 

field using modern research methods and information and communication technologies; 

 the ability and willingness to apply scientific methodology in solving philosophical 

problems; 

 possession of scientific research methods, the ability to formulate new goals and achieve 

new results in the relevant subject area. 

Ғылыми зерттеудің философиясы мен әдістемесі 

Философия и методология научного 

исследования 

Philosophy and methodology of scientific research 

 

Наукометрия 

Наукометрия 

Science metrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


