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Кіріспе  
 

Пəндердің  мақсаты: Магистратураға түсушілердің  қазақ    философиясының 
тарихы мен ерекшеліктерімен таныстыру, оның тарихының негізгі кезеңдерін 
атап өту. Курстың    жалпы     мақсаты     магистратураға түсушілерді    
қоғамдық    өмірге, ондағы проблемаларға деген көзқарасын қалыптастыру. 
Магистратураға түсушілерді мұсылмандық шығыс философиясының жəне 
қазіргі заман философиясының қалыптасу мен  даму процесімен таныстыру. 
Сонымен қатар философия мамандығына магистратураға түсушілерді 
гуманитарлық таным саласындағы ғылыми жəне əдіснамалық уақиғалардың 
тарихи серпіміне қазіргі философия мен ғылым əдіснамасы, мəдениет 
философиясы негізінде талдау жасау, қазіргі философиядағы ғылыми 
дискурстің мəдени, гуманитарлық негізін, ғылымның мəдениет жасақтаушы 
атқарымдарын ашу болып табылды.  

 Магистратураның ғылыми-педагогикалық жəне профильді бағдарламасы 
ғылыми жəне жоғары ғылыми-педагогикалық мамандарды жоғары оқу 
орындарында жəне ғылыми ұйымдарда даярлауға бағытталған. Магистратура 
бағдарламасының негізгі мақсаты философия ғылымы саласында қазіргі 
заманғы білім мен дағдыларға ие, ғылыми-зерттеулік жəне кəсіби іс-əрекеттерді 
дербес ұйымдастыруға жəне жүзеге асыруға қабілетті жоғары деңгейлі 
мамандарды дайындау. 
Пəндердің  міндеттері:  
 Қазақ философиясының тарихи рухани-интеллектуальдық мəні  бар, алуан 
түрлі багыттағы ойларды қамтитын процесс ретінде баяндау; 
 Мұсылман теологиясының жүйесін жəне догматикалық, адмшылық – 
этикалық діни ілімдердің мəн мағынасын анықтау; 
 Магистратураға түсушілерді дəстүрлі  əрі белсенді  əдістерді  қолдана 
отырып олардың шығармашылық жəне өз бетінше ойлай білу, қабілетін 
жетілдіру. 
Магистратураға түсушілердің дайындалу деңгейіне қойылатын талаптар: 

Магистратура білім беру бағдарламасын алғысы келетіндер алдыңғы 
деңгейлері – жоғары немесе жоғары білімнен кейінгі білім болып табылады. 
Азаматтарды магистратураға қабылдау тəртібі білім беру орындарындағы 
типтік ережелерге сай, жоғарғы оқу орнынан кейінгі кəсіби оқу бағдарламасы 
арқылы жүзеге асырылады.  
Білім беру бағдарламалары құрылымындағы пəндердің орны жəне 
қысқаша мазмұны:    Қазақ халқының философиялық қоғамдық ой-пікірлерін 
зерттеу ХХ ғасырдың басынан қолға алына бастады. Қазақ философиясының 
бастау бұлағы ежелден негізделіп өзінің кейбір тарихи шектеулеріне 
қарамастан ұлтымыздың жарасымды дамуы-на, философиялық ой-сананың 
өсуіне гуманистік рух, рухани мол азық берді. Осы рухани мұра жүйесінде 
қазақтың ежелгі философиялық теориясын түгелдей қамтитын ұзақта жемісті 
философия тарихы өзінің көл-көсір молдығымен де, тарихи деректілігімен де, 
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дүниетанымдық əрекеттілігімен де халқымыздың рухани болмысында ерекше 
орын алды. 

Курстың оқытылуы исламның негiзгi бастамалары Құран мен Сунна 
негiздерiне байланысты мəселелер: исламның философиялық принциптерi, 
ислам мемлекетт iлiгi негiздерiнiң қалыптасуы, исламның тiл мен мəдениетке 
əсерi, қоғамдық өмiрдiң бiр заңдылықтарына бағыну сияқты мəселелердi 
зерттеумен басталады. Келесi қадам – бұл араб-мұсылман философиясының 
кезеңдерге бөлiнуiн бiлу жəне оның классикалық кезеңдегi дамуының 
ерекшелiктерiн меңгеру. 

Философия мен ғылымдағы, білімді əлеуметтік-мəдени саралаудағы 
өзгеріске түскен бағалаушылық пайымдаулар мен эпистемологиядағы 
гуманитарлық фактордың маңызының өзгеруі жəне құндылықтар 
дағдарысының ішкі методологиялық, эпистемологиялық негіздері мен аралық 
пəндердің маңызын, философияның атқаратын қызметтерінің өзгеруін, қазіргі 
заманғы мəдениет пен ғылымдағы рефлексивті бағалаулардың методологияның 
арақатынасын қайта қарау тұрғысынан алғандағы танымдағы, ғылымдағы, 
əлеуметтік-гуманитарлық танымдағы философиялық зерттеулердің пəндік 
өрісінің өзектілігінің арта түсуі мен динамикасы контекстіндегі класикалық, 
класикалық емес, посткласикалық философия мен посткласикалық жаңа 
рациональдық нұсқаларындағы əлеуметтік -гуманитарлық білім мен философия 
салаларындағы жаңарған үдерістердің əлеуметтік-философиялық жəне 
методологиялық ракурсы осы курстың объектісі болып табылады. 
Пəнді оқығаннан кейін білім алушының меңгеретін:  
Білімі: Магистранттарды    қазақ  философиясының    тарихы  мен 
ерекшеліктерімен таныстыру, оның   тарихының негізгі кезеңдерін атап өту. 
 - Ежелгі халықтардың алғы философиясы, сақтардың, ғұндардың, үйсіндердің, 
қаңлылардың наным-сенімдерін, мифологиясын, алғы философияның бастауы, 
Қазақстан оркениетін саралап тұжырымдау.   
-- қазіргі заманның маңызды актуальды мəселелерін, кəсіби қызметті 
қалыптастырудағы негізгі рухани құндылықтардың маңыздылығын, қазіргі 
заманның маңызды актуальды мəселелерін, кəсіби қызметті қалыптастырудағы 
негізгі рухани құндылықтардың маңыздылығын; 
- адамды іс-əрекет, таным, қарым-қатынас субьектісі ретінде зерттеу үшін 
қазіргі заманғы өзекті білімдерді ғылыми негізде қолдана білуге дағдылар 
қалыптастыру.  
Білігі– Магистратура түсушілерді дəстүрлі  əрі белсенді  əдістерді  қолдана 
отырып  олардың шығармашылық жəне өз бетінше ойлай білу, қабілетін 
жетілдіру;  
- Болашақ мамандардың бойында тəуелсіз Қазақстан Республикасының 
болашағын қалыптастыруда дамыту үшін ғылыми білімдерді іске асыру болып 
табылады;   
Құндылық құраушылары: 
-   Дүниетанымдық жаңа идеялық бағыттарды салыстыра білу; 
-   Тарихи-философиялық мəтіндермен жұмыс істей алу. 



Ф-ӘД-001/036 
 
 

 5

«Қазақ философиясының тарихы» пəні бойынша: 

 
1 тақырып. Қазақ қауымының дүниетанымдық негіздері. 

 
 Ұлттық философия туралы түсінік. Ұлттың дүниетанымындағы Ел жəне 

Жер ұғымдары. Методологиялық мəселелер.Ұлттық дүниетаным тарихында 
эпостың алатын орны. Дүниетанымдық арналар: халық əдебиетi, тарихи 
ескерткiштер. "Қозы Көрпеш Баян Сұлу" эпосындағы ел жəне жер ұғымдары. 
«Аяз би» ертегiсiндегi «жаман адам» мəселесi. Ескерткiш туралы мəдени-
философиялық түсiнiк. Ескерткiш - мəдени мұра. Ескерткiш өркениеттiң 
белгiсi. Күлтегiн, Тоныкөкке арналған сына құлыптастар, Қарахан, Айша Бибi, 
т.б, күмбездер. Ескерткiштерге мəтiндiк талдау. 
 
 

2 тақырып. Қазақ халқының төл дүниетанымы. 

       Асан Қайғы - ұлттық идеяның негiзiн салған тарихи ойшыл. Асан Қайғы 
творчествосындағы экзистенциалдық мотивтер. Қайғы ойшылдықтың 
мiнездемесi. Қайғы – экзистенциалдық ұғым. Жер - ұлттық дүниетанымның 
басты ұғымы. Асан Қайғының «Жер ұйық» iлiмi. Қазiргi Қазақстан – Жерұйық. 
Мырза Мұхамед Хайдар Дулатидiң  «Тарих-и Рашиди» шығармасындағы жер, 
ел, билiк, дiн, саясат мəселелерi. Мемлекеттi басқарудың он шарты. Сурет 
өнерi, қол өнер жəне олар туралы Мырза Хайдар түсiнiгi. Бекзат – суретшi 
туралы. Тарих-и Рашиди – кiтабы жəне ұлттық өркениет мəселелерi. 

 
3 тақырып. Қазақ халқының хандық дəуірі. 

Қазақ этносының қалыптасуы. Əскери қауымдастық, туыстық (ру-
тайпалық) қауымдастық жəне азаматтық қауымдастық. Орда – мемлекеттiң 
типi. Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Бөкей Ордасы. Басқару принциптерi 
жəне билiк. Пирамидно-либералдық билiк жүйесi. Хан, би, батыр, ер туралы 
дəстүрлi түсiнiктер. «Зар-заман» - хандық дəуi рдiң ақыры туралы саяси-мəдени 
дүниетаным. Хандықтың жойылуы. «Бөкей Ордасы» бодандық замандағы 
мемлекет үлгiсi. Исатай, Махамбет қозғалысы. Хандық пен билiк қақтығысы. 
Жəңгiр ханның тарихи орны. Махамбет шығармашылығындағы ерлiк 
философиясы. 

 
 

4 тақырып. Қазақстанға ислам жəне діни философияның 
таралуы. 

Қазақстанға ислам діні, мəдениеті жəне фалсафаның таралуы. 
Қазақстандағы исламның ерекшеліктері. Тəңірлік жəне мұсылмандық 
дүниетанымның бірлігі мен ерекшеліктері. Сопылық – исламдағы діни-
философиялық ағым ретінде. Қ.А.Ясауидің хакімдік дəстүрінің жалғасы. Қожа 
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Ахмет Ясауи «Диуани хиһмет». Қазақстан территориясындағы сопылықтың 
дамуы. Ұлттық ойлаудағы махаббат, ғашықтық, жар мəселелерiн iң 
дүниетанымдық сипаттары. Қазiргi жағдайдағы дiн жəне дiни философия. 

 
5 тақырып. Ж. Баласағұнның философиясы жəне Махмұд Қашқаридің 

əлеуметтік-философиялық көзқарастары. 
 

Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі негізгі ойлар. Махмұд 
Қашқари жəне оның «Диуани-лұғат-ат-түрк» / «Түркі тілдерінің сөздігі» 
шығармасы.  

 
6 тақырып. 15-18 ғасырлардағы қазақ ақын-жырауларының 

философиялық идеялары. 
Қазақ фольклорының дүниетанымдық мазмұны. 15-18 ғасырлардағы қазақ 

ақын-жырауларының философиясы. Шалкиіз. Актамберді жырау. Доспамбет. 
Бұқар-жырау.  

 

7 тақырып. Қазақтың дəстүрлі қауымы. 

  Дəстүрлік қауым туралы түсінік. Қазақ рухани болмысындағы 
феномендер. Дəстүрлі қазақ дүниетанымындағы заман мəселесі. Қазақ рухани 
болмысындағы феномендер: жырау, ақын, сал, серi, шебер, əншi, күйшi. Осы 
аталғандардың қазақ қауымын танудағы маңыздылығы. Дəстүрлi қазақ 
дүниетанымындағы заман мəселесi. Болашақ немесе «Қилы заман» 
концепциясы. 
 

8 тақырып. Ұлттық үлгі жəне оның формалары. 
 
      Ұлттық үлгiнi ұғым ретiнде қарастыру. Ұлттық үлгiнi iздеу талпыныстары. 
ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы қазақ ағартушыларының ұлттық үлгісі. ХХғ. 
басындағы қазақ зиялылардың ұсынған ұлттық үлгі. Қазақ ағартушылығы 
Ыбырай Алтынсарин үлгiсi. Бөгде мəдениеттi меңгеру проблемасы. 
Өркениеттiк жағдайдағы ұлттық үлгiнi iздеудiң маңызды мəселелерi. Шоқан 
Уалиханов үлгiсi. Ұлттық ойлаудың Абай ұсынған үлгiсi. Сұлтанмахмұт 
Торайғыров ұсынған саяси үлгi: Ғайса кiм? Социализм деген не?. Əлихан 
Бөкейхановтың ұлттық либералдық-демократиялық саяси үлгiсi. Ахмет 
Байтұрсыновтың əлiпби негiзiн жасаудағы мəдени дүниетанымдық үлгiсi. 
Мұстафа Шоқай – Түркi тұтастығы идеясы. Социалистiк бағыттағы ұлттық 
үлгiнi iздестiру Сəкен Сейфулин, Сəбит Мұқанов т.б. Алаш Орда идеясының 
күйреуi. Социалистiк ұлт болып қалыптасу нышандары. Мағжан Жұмабаев, 
Жүсiпбек Аймауытов, Iлияс Жансүгiровтiң көркем образ жасау үлгiлерi. 
Мұхтар Əуезовтiң - мəдени философиялық концепциялары: «Бесiгiңдi түзе», 
«Əйел адамзаттың негiзi», «Абай жолы». Ақын Жамбыл жəне айтыс өнерi. 
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Олжас Сүлейменов - тiл мен жазу. Мəдениеттiң трансформациялануы. 
Мұқағали Мақатаев - қазақ көркем мəдениетiндегi «қара өлең» концепциясы. 
Ақындық экзистенция. 

 
9 тақырып. Қазақ Ағартушылығы. 

 
Қазақ ағартушылығының қалыптасуы. Қазақ ағартушылығының негізгі 

ерекшеліктері жəне оның тарихи негіздері. Ағартушылар қоғам дамуындағы 
сананың айқындаушы рөлі туралы түсініктерді қалыптастыру. Қазақ 
ағартушылардың сол қоғамда əлеуметтік көзқарастардың қайта қалыптасуына 
ықпал жасауы. 

 
10 тақырып. Ш. Уəлихановтың философиялық көзқарастары мен Ы. 

Алтынсариннің философиялық көзқарастары. 
 
Ш. Уəлихановтың философиялық жəне ғылыми-жаратылыстанулық 

көзқарастары. Ш. Уəлихановтың əлеуметтанулық концепциясы,  этикалық жəне 
эстетикалық көзқарастары. Ы. Алтынсариннің философиялық көзқарастары, 
дінге қатысты ойлары. Ы. Алтынсариннің педагогикасы. 

 
11 тақырып. Абай хəкімдігі. 

 
        Хакiмдiкке түсiнiк. Ғалым мен Хакiмнiң арақатынасы. Абайдың 
хакiмдiгiнiң мəнi. Ұлттық болмысқа, ойлау жүйесiне Абайдың берген сыны. 
Абай шығармашылығындағы адамшылық, кiсiлiк, бақыт, құт, мұсылмандық, 
жомарттық, пенделiк, шайтандық, надандық. Бөгде сана мен төл сана 
мəселелерi. Абай жəне Пушкин. Абай жəне Лермонтов. Абай қара сөздерiнiң 
дүниетанымдық маңызы. Абай философиясының өзіндік болмысы. 
Адамшылық-этикалық концепциясы. Діни философиясы қазақ халқы туралы 
ойлары. 

 
12 тақырып. ХХ ғасыр басындағы қазақ философиясы. 
 

Шəкəрім Құдайбердіұлының философиялық ілімі. Тəн мен жан болмысы 
жөнiнде. Шəкəрiмнiң жанға берген сипаттамасының ерекшелiгi. «Үш анық» 
шығармасының мазмұны. Ахмет Байтұрсынұлы, Əлихан Бөкейхан жəне қазақ 
халқының ұлттық ояну философиясы. Міржақып Дулатұлы жəне оның қазақ 
халықының тарихы философиясы. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
философиялық дүниетанымының негізгі белгілері. Қазіргі кездегі қазақ 
философиясының өзекті мəселелері мен даму үрдістері. 
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13 тақырып.  Қазақстандағы маркстік-лениндік философия 
мəселесі. 

 
Қазақстандағы марксизм-ленинизм ілімінің пайда болуы. Қазақсатандағы 

марксизм-ленинизм философиясының негізігі ерекшеліктері. Марксистiк-
лениндiк философияның Қазақстан жағдайындағы ерекшелiгi. Философияның 
саясатқа, идеологияға қызметі. Философияның партиялығы. Қазақ мəдениетiн 
зерттеудегi «тұрпайы социологиялық» тəсiл. Ұлт ағартушылық 
концепциясының қалыптасуы. Ұлтшылдықпен күрестегi марксистiк-лениндiк 
философияның метдологиялық қызметi. Қазақстандағы кəсіби философияның 
қалыптасуы. Диалектикалық логиканың Алматылық мектебі. Қазақстандағы 
марксистік философияның жетістіктері мен қарама-қайшылықтары. Мəдени 
мұраны танудағы коммунистiк-материалистiк көзқарас. Академик Жабайхан 
Əбдiлдин негiзiн қалаған диалектикалық логиканың алматылық мектебi. 
Материалистiк диалектика мəселелерiн зерттеу. Тарихи материализм 
тұрғысында ұлт мəселесiн, қазақ халқының өз «дамуында» феодализмнен 
капиталистiк қоғамды аттап өтiп бiрден социализмге өткенi туралы концепция. 

 
 

14 тақырып. Қазақстан Республикасы философиясының 
ерекшеліктері. 

 
Қазақстандағы постмарксистік философия. Қазақ философиясының 

тарихын зерттеудің тарихи-философиялық принциптерін негіздеу. 
Арғытүркілер мен түркілердің философиялық мұрасын зерттеу. Дəстүрлі қазақ 
философиясын зерделеу. Қазақ халқының рухани мəдениеті мен эстетикасын 
зерттеу.  

 
 
 

15 тақырып. Тəуелсіз Қазақстан – тəуелсіз философия. 
 

       Егемендi Қазақстан жағдайындағы тəуелсiз философияның қалыптасуы. 
Əлем халықтары философиясы мен ұлттық философия арақатынасын зерттеу 
мəселесi. Қазақстандық философия жүйесiндегi «ескi» мен «жаңаның» бəсекесi. 
Отандық философияның бiлiм жүйесiн қалыптастыру. Қазақстандық өркениет 
жəне мəдени мұра мəселелерi. 
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«Мұсылмандық шығыс философиясы» пəні: 
 

1 тақырып. «Мұсылмандық Шығыс философиясының пəнi жəне 
маңызы». 

  
«Мұсылмандық Шығыс философиясы»  феноменiнiң зерттелу деңгейi. 

Оның əлемдiк мəдениеттегi орны. «Мұсылмандық Шығыс философиясы», 
«араб тiлдi философия», «исламдық философия» терминдерiнiң арақатынасы 
философия тарихы тұрғысынан зерттелу деңгейi. «Мұсылмандық Шығыс 
философиясы» феноменiнiң мəнiн уақыттық-кеңiстiктiк аспектiсi тұрғысынан 
талдау. «Шығыс – Батыс» мəдениеттерiнiң сұхбаттастық аймағы жəне арабтық-
мұсылмандық мəдени мұраны əлеммен таныстырудағы европа 
аудармашыларының рөлi.  

 
 
2 тақырып. Мұсылмандық Шығыс философиясының Батыстық 

ренессанстық дəуiрдi қалыптасуындағы рөлi. 
 

«Араб тiлдi философияның» ортағасырлық европа мəдениетiнiң 
қалыптасуына əсерi.Ортағасырлық мұсылман ойшылдарының ғылыми мұрасы. 
Əл-Бируни, əл-Хорезми, əл-Батани, əл-Хазани т.б. - мұсылмандық Шығыс 
ғылымының жұлдыздары – олардың ғылыми идеялары мен болжам – 
жорамалдары. 

 
3 тақырып. Мұсылмандық Шығыстағы алғы философия жəне оның 

алғы қайнары. 
 

Ислам руларының дiни дүниетанымы. Ислам дiнiнiң қалыптасуы жəне 
таралу кезеңдерi, субъектiлерi. Зоростризм, маздахизм, манехейлiк, индуизм, 
буддизм, тəңiр дiндерiн исламда ассимиляциялау. Исламдық дiни ойлаудың 
мəнi мен ерекшелiктерi.  

 
4 тақырып. Исламның негізгі ағымдарының қалыптасуы. 
 
Суннизм мен шиизм исламдағы негiзгi ағымдар. Суфизм жəне оның 

мұсылман əлемiндегi идеологиялық күресi. Эманация идеясы. Ислам дiнiнiң 
Таяу Шығыс пен Орталық Азия, Солтүстiк Африка, Пириней түбегiне таралуы. 
Исмаилизм: оның үндiлiк, ирандық, гректiк сенiмдермен генезисi жəне 
ассимиляциясы, пифогореизм, неопифогореизммен байланысы. 

 
5 Тақырып.  Мұсылмандық теологияның қалыптасуы. 

 
Теологиялық мəселелердiң генезисi. Кадариттер, жабриттер, сифатиттер 

дəне оларды” құдай мəселесiнiн қалыптастырудағы рөлi. Алланың табиғаты 
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мен қалыптасуы жəне атрибуттары . Карматтар. «Тафсирдiң» маңызы. 
Мутазиттердiң пайда болуы. Ибн-Ата. Ортодоксты каламның қалыптасуы. 
Мутакалим əль- Ашари. Алланың атрибуттары мен мəнi жөнiндегi əл-Ашаридiң 
iлiмi. Креационизм, фатализм – исламдық ойдың архитектоникасы. 

 
 

6 Тақырып.  Білімнің ислам өркениетіндегі орны. 
      
        Ислам тарихындағы ғылым мен діннің ара қатынасының үйлесімділігі. 
Діни мұсылман əлемінде ғылымның алатын орны. Орта ғасырда  жəне қазіргі 
күндегі араб мұсылман  философиясының   ғылымға жəне ғылыми ілімдерге  
қатынасы.  Діни мұсылман əлемінде ғылымның алатын орны. Ислам діні – ұлы 
өзгерістердің, ислам өркениетінің негізі. Мұсылман əлеміндегі ең алғашқы 
ғылыми жəне мəдени-экономикалық орталықтар. Антика, иран жəне үнді 
тілінен ғылыми жəне философиялық ойларды аударған ең алғашқы 
аудармашылар.  
 
 

7 Тақырып.  Әл Кинди – араб философиясының негiзiн қалаушы. 
  

         Əл-Кинди жəне аристотелизм. Əл-Киндидiң философиялық жүйесi. 
Материя жəне қозғалыс мəселесi. Таным мəселесi. «Арабтардың алғашқы 
философы». Əл-Киндидің философиялық көзқарастарындағы таным теориясы.  
Əл-Киндидің болмыс жəне табиғат туралы көзқарастары. Əл-Киндидің 
дүниенің жаратылуы туралы көзқарасы туралы түсінік.  Əл-Киндидің 
материяның түрге қатынасы туралы түсінігі.  

 
      8 Тақырып.  Әл-Фарабидің шығыс мұсылман еліндегі алатын орны. 

 
 Əл-Фараби жəне оның аристотелденген рационализмнiң қалыптасуындағы 

рөлi. Адам жəне Құдай мəселесi. Эманация теориясы. Əл-Фарабидiң гуманистiк 
концепциясы. Ғылымдарды жiктеу. Ақыл жəне таным теориясы, əлеуметiк-
этикалық доктринасы. Əл-Фарабидің танымдық көзқарастарындағы ой 
мəселесі. Əл-Фарабидің ғылымдары классификациялауы. Əл-Фараби 
еңбектерінің зерттелу тарихы. Əл-Фарабидің қоғам, адам жəне адамгершілік 
туралы көзқарастары. Əл-Фарабидің таным теориясы. Əл-Фарабидің сезімдік 
танымы мен ерекшеліктері. Əл-Фарабидің болмыс туралы принциптері. 
Дүниенің жаратылуы туралы мəселелері. Əл-Фарабидің номинализм мəселесі. 
Əл-Фараби шығармашылығының дүниежүзілік философиялық ойдың дамуына 
əсері. 
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9 Тақырып. Мұсылмандық философиядағы еркiн ой. 
  

   Ар-Рази – арабтық мұсылмандықтағы еркiн ойлаудың бастаушысы. Ар- 
Разидiң философиялық iлiмi. Бес мəңгi бастама жөнiндегi iлiмi. Ар-Рази 
гносеологиясы. Əл-Маари жəне оның спектицизмi. Ибн-Абдаллах – философ, 
еркiн ойшыл. Омар Хайям - Шығыстың ұлы ақыны, ғалымы, философы. Омар 
хайям - Суфизм. Ибн-Ар-Равандидiң философиялық идеялары.  

 
10 Тақырып. Таза бауырлар рационализмi. 

  
«Таза бауырлардың» ұйымдасу тегi. «Таза бауырлардың» философиялық 

ойлары жəне олардың пифогорлықтармен неоплатонистермен Аристотельмен 
сабақтас байланыстылығы. Макрокосмос пен микрокосмостың тепе-теңдiк 
идеясы. «Таза бауырлар» рационалимзi. «Таза бауырлардың» синкретизмi мен 
натурализмi. 

 
11 Тақырып.  Ибн Сина философиясы. 

 
         Ибн Сина - Шығыстың ғұламасы, философы, оның Шығыс жəне Батыс 
европалық мəдениеттiң дамуындағы рөлi. Ибн Синаның философиялық iлiмi: 
материя, қозғалыс мəселелерi. Ақиқаттың екi ұштылығы. «Медицина 
канондары», «Наджат» жəне «Даниш наме» – жəне Дүние мəселесi. Натурализм 
жəне детерменизм, психология, этика мəселелерiн қарастыруы. Ибн Синаның 
сезімдік танымы мен ерекшеліктері. Ақыл-ой жəне таным мəселесі. Əлеуметтік-
этикалық қағида. Ибн Синаның еңбектеріндегі ғылыми жəне философиялық 
ойлар. Ибн Синаның болмыс туралы принциптері. Құдай мен дүние мəселелері. 
Ибн Синаның номинализм мəселесі.  

 
 

12 Тақырып. Мұсылман əлемiндегi философия жəне ғылым . 
 

Космология əл-Бируни оның философиялық маңызы. Əл-Хорезми, Рудаки 
жəне оның философиялық ойлары, идеялары. Əл-Хорезми негізін салған 
Алгебра ғылымы мен философияға ықпалы. Əл-Хорезми ғұламаның 
жаратылыстану ғылымдарында қосқан үлесі. Хальдунның философиялық 
көзқарасы. Хагани, Ширвани, Низами – философиялық ойлары. Насредин Туси, 
оның еңбегi –«Ахлаги Насири», Мухамед Физули, Хафиз т.б.   

 
13 Тақырып. Әл-Ғазали теологиясы. 

  
Таяу Шығыстың елдерiнiң XII ғ. басындағы экономикалық, мəдени 

құлдырауы. Мистикалық iлiмнiң күшеюi. «Философтарды бекерлеу» – 
Ғазалидiң негiзгi еңбегi. Əл-Ғазали – интеллектуалды суфизмнiң өкiлi. Оның 
философиялық iлiмi. Əл-Ғазали жəне сопылық.  
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14 Тақырып. Орта ғасыр шығыс мұсылман кезеңіндегі сопылықтың 
философиялық аспектілері. 

 
        Ислам мəдениетіндегі сопылықтың орны мен рөлі. Сопылық - рухани 
кемелденуге бастайтын діни ілім. Ислам дінінде сопылықтың орны. Сопылық 
ілімнің өкілдерінің Құдай туралы ойлары, рухани жетілген адам туралы 
идеяларының насихаттауы. Сопылық – Шығыс мистиктерi. Сопылық тұмар 
(орден) жəне оның салттық мистикасы. Таңғажайыптық жəне магия: Насреддин 
молданың алғырлығы. Махаббатқа сенiмдiк iлiм. Сопылықтың философиялық 
аспектiлерi. А. Джами сопы «Еркi», «қайыршылық» мəселесi.  
 
  

15 Тақырып.  Мұсылмандық испания ойшылдары. 
 

       Ибн Бадждың (Авемпац) философиялық көзқарасы. Ибн Туфейль 
(Абубауер) дүниетанымы «Хай ибн Якзан». Кордовалық Ибн Рушд – философ. 
Материя мен форма жөнiндегi iлiм. Ақиқаттың жан-жақтылығы жөнiндегi iлiмi. 
Ибн Рушдтың европа философиясының дамуына əсерi. Ибн Рушдтың 
дүниетанымдық жəне философиялық мұрасының антикалық негіздері. Ибн 
Рушдтың əлемнің мəңгі бақилығы жəне жаратылуы туралы діни-
дүниетанымдық пайымдары. Ибн Арабидің еңбектеріндегі сопылық 
көзқарастарының орын алуы. Ойшылдың «уахдат вуджуд ілімі» мəселесі. Ибн 
Арабидің философиясы мен сопылық ілімінің мəні мен оның философиялық, 
сопылық пікірлерінің исламның қасиетті жазбаларына сəйкестігі. 
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«Қазіргі заман философиясы» пəні: 
 

       1 Тақырып. ХХ ғасыр философиясының жалпы сипаттамасы. 
 

ХХ ғасыр философиясының жалпы сипаты мен негізгі ерекшеліктері. ХХ ғ. 
əлеуметтік-гуманитарлық дамудың негізгі кезеңдері. ХХ ғ. рухани дүниесінің 
философиясы, оның пəні мен методтары. Ғасырлар тоғысындағы жаңа 
философиялық мектептер. Əлеуметтік-философиялық, антропологиялық, 
методологиялық, эпистемологиялық сфералардағы инновациялық үдерістер. 
Жаһандық, өркениеттік, модернизациялық үдерістер қазіргі заманғы 
философиялық ізденістердегі «инновациялық методологизм» ретінде. Қазіргі 
заманғы философиядағы өркениеттік императивтер: ыңғайлар мен өлшемдердің 
көп түрлігі. Қазіргі заманғы өзекті мəселелердің табиғатының «жаһандық» 
сипаты. 
 

2 Тақырып. Неокантшылдар. 
 

       Кантшыл ағымның əлеуметтік жəне танымдық бастаулары. Алғашқы 
неокантшылдық. Неокантшылдардың Баден мектебі. Құндылық туралы ілім 
Танымның неокантшылдық əдістемесі. Неокантшылдар әлеуметтік философия 
қоғамның мәні мен оның өзіне тән ерекшеліктері «тарихи әдісін» жоғары 
бағаланауы.  В. Виндельбанд  және Г.Риккерттің еңбектері.  
Неокантшылдардың қоғам туралы ғылымның міндет жеке тарихи фактілерді, 
олардың сипатты ерекшеліктерін ұғыну. 
 

3 Тақырып. Өмір философиясы жəне экзистенциализм. 
 

Өмір философиясының пайда болуы жəне мəні. Өмір философиясының 
бастаулары мен бағыттары. ХХ ғасыр философиясындағы бейрационалдық 
ағым «Өмір философиясы». Биологиялық-натуралистік ағым. Ф. Ницше ілімі 
«өмір философиясының» қайнар көзі. Ницшенің таным теориясы. «Өмір 
философиясының» тарихи түрлері (Дильтей, Зиммель).  С.Кьеркегор 
философиясындағы өмір мəселесі.  М.Хайдеггер философиясының пəні мен 
міндеттері туралы. «Өмір философиясы» жəне діни дүниетаным. 

 
4 Тақырып. Феноменология. 

 
       Феноменологиялық дəстүрдің қалыптасу себептер мен кезеңдері. 
Класикалық феноменологияға қатынасы. Қазіргі заманғы феноменологияның 
қалыптасуы. Қазіргі заманғы феноменологияның негізгі қайнар көздері. 
Э.Гуссерльдің логикалық танымдағы пихологизмді талдауы. Мағынаның 
гуссерльдік теориясы. Э. Гуссерль қазіргі заманғы феноменологияның негізін 
салушы ретінде. «Картезиандық ойлар» атты еңбегін талдау. Еңбектің негізгі 
мəселелері. «Таза сана» ұғымы. «Картезиандық ойлар» еңбегіндегі «сананың» 
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интенционалдығы ұғымы. Э. Гуссерль феноменологиясының  батыс əлемінің 
философиясындағы орны мен рөлі. 
 

5 Тақырып. ХХ ғасырдағы герменевтика. 
 

 Герменевтикалық дəстүрдің қалыптасуы. Герменевтика – текст талдаудың 
өнері жəне өнегесі. М.Хайдеггердің герменевтикалық идеясының қарсылығы. 
М.Хайдеггердің шығармашылығындағы герменевтиканың мəселелері 
(герменевтика жəне болмыс онтологиясы ). Қазіргі заманғы герменевтика жəне 
«класикалық философияның» мəселелері. Герменевтика: М.Хайдеггер мен Х.Г. 
Гадамердің онтологиясынан эпистемологиялық мəселеге қарай бетбұрыс 
(мəселелердің қойылуының ерекшеліктері, герменевтиканың мəселелерінің 
трансформациялауының мəні). Философиялық герменевтиканың 
методологиялық концепциясының онтологиялық аспектілері.Ю.Хабермастың 
тарихи материализмді сынауы. Герменевтика жəне қазіргі заманғы əлеуметтік – 
гуманитарлық білімдегі түсіну мəселесі.   
                   

6 Тақырып. Франкфурт мектебінің əлеуметтік философиясы.    
 

Франкфурт мектебінің əлеуметтік философиясы ХХ ғасырдың 30-шы 
жылдары қалыптасуы. Франкфурт мектебінің əлеуметтік-философиялық 
зерттеулерінің динамикасының негізгі кезеңдері. Олардың негізгі өкілдері: 
М.Хоркхмайер, Т.Адорно, Г.Маркузе, Ю.Хабермас. М. Хоркхаймердің 
философиялық шығармашылығы. Франкфурт мектебінің эволюциясы 
«қоғамның сыни теориясынан» (М.Хоркхмайер, Г.Маркузе) басталып, 
пессимистік тарих философиясы (кейінгі Хоркхмайер) жəне «жағымсыз 
диалектика» (Т.Адорно) арқылы қозғалып соңында пессимистік татуласумен 
(Ю.Хабермас) аяқталуы. Т. Адорноның философиялық идеялары. 
«Ағартушылық диалектикасы» Франкфурт мектебінің философиялық 
зерттеулерінің бағдарламасы ретінде. Г. Маркузенің философиялық 
көзқарастары. Г. Маркузенің шығармашылық жолы. Г. Маркузенің 
«Бірөлшемді адам» еңбегі.  

 
7 Тақырып.  Неофрейдизм. 

 
        Психоталдаудың қалыптасу себептері. З.Фрейд идеясының эволюциясы: 
психология жəне психиатрия. З. Фрейдтің философиялық көзқарастары. З. 
Фрейд философияның ерекшеліктері туралы. «Тотем жəне табу» еңбегіндегі 
бейсаналылықты таалдауы. З. Фрейдтің бейсаналылық концепциясы 
контекстіндегі дін мен мораль феномені. З. Фрейдтің «Мен жəне Ол» 
еңбегіндегі психиканың топографиялық моделі. Класикалық психоанализ 
философиясының ғасырдағы батыс мəдениетіндегі орны мен рөлі. Класикалық 
психоанализдің қазіргі заманғы батыс философиясына тигізген ықпалы. 



Ф-ӘД-001/036 
 
 

 15

Э.Фромм неофрейдизмді жүйелеушілердің бірі. Э. Фромм класикалық 
психоанализдің реформаторы ретінде. 

 
8 Тақырып.  ХХ ғасырдағы философиялық-діни философия. 

 
       ХХ ғасырдағы дін идеяларды жаңартудың əлеуметтік-мəдени шарттары 
Неотомизм философиясы, оның негізгі идеялары мен принциптері. Қазіргі 
ислам дүниесіндегі саяси-əлеуметтік өзгерістер. 20 ғасырдағы батыс 
мəдениетіндегі философиялық-діни ізденістердің өзектілігінің артуы. Сенім 
мен ақыл мəселесін философиялық тұрғыда зерделеу. 20 ғасырдағы діни-
философиялық ізденістердің ықпалды рөлі. 20 ғасырдағы діни философияның 
негізгі бағыттары. Неотомизмнің қалыптасуы. Тейяр де Шарденнің 
христиандық эволюционизмі. Тейяр де Шарденнің феноменологиясы. 
Космогенез теориясы. Ғылым жəне дін. Француз экзистенциализмі жəне оның 
ерекшеліктері. Ж.-П.Сартрдің «Болмыс жəне Ештеңке» атты еңбегінің 
сипаттамасы. Еркіндік мəселесі. Еркіндік адам болмысының мəні ретінде. Адам 
өмірінің шынайылығы мен жалғандығы мəселесі. Таңдау жəне жауапкершілік 
мəселесі. А. Камю жəне оның шығармашылығы. А. Камюдің негізгі еңбектері. 
Жалғыздық жəне өмірдің мəнсіздігі мəселесі. Абсурдтылық философиясының 
негізгі идеялары «Бүлікшіл адам» атты еңбегін талдау.  

 
9 Тақырып. Философия жəне сыншыл рационализм ғылыми 

методологиясы. 
 

Т. Кунның философиялық позициясы. Т. Кунның «Ғылыми 
революциялардың құрылымы» еңбегінің сипаттамасы. Т. Кунның негізгі 
əдіснамалық тұғырнамалары. Нормативті ғылым жəне ғылыми революциялар 
ұғымдары. К. Поппердің ғылыми білім статусы жəне ғылымның даму 
концепциясы.  

К.Поппер ғылым емес жəне ғылым демаркациясы    критериі  туралы. 
Фальсификация процедурасының методологиялық мəні. И. Лакатостың 
«Ғылым философиясы»: əдіс ұғымы.«Ғылым-зерттеу бағдарламаларының» 
əдіснамасын жасау. Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарламасының 
методологиясының  үздіксіздігі мен тұрақтылығының ара қатынасы. И. 
Лакатостың   ғылыми-зерттеу программасы құрылымы. Лакатостың 
ғылымның  дамуына сыншыл-рационалистік концепциясы ерекшеліктері. 
Сыншыл рационализмнің ғылым философиясын методологиялық   əзірлеудің 
рационалистік аспектілері. Фальсификация процедурасы   шекарасы жəне оның 
мəні. Гипотетика – дедуктивтік əдістің ғылымдағы рөлі. 
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   10  Тақырып  Қазіргі Батыстық ғылым философиясындағы тарихи 
Бағыт. 

 
       П. Фейерабендтің ғылым философиясында методологиялық   плюрализм 
жəне эмпиризм проблемалары. П. Фейерабенд   көзқарастары 
эволюциясындағы негізгі кезеңдер «методологиялық   плюрализм жəне 
методологиялық анархизм». Фейерабенд   ғылымының даму тарихында 
ғылымнан тыс жəне ғылым ішіндегі   факторлар байланысы жөнінде. Т. 
Кунның ғылым философиясы концепциясы. Т. Кун ғылым   философиясы жəне 
тарихында бастапқы бірлігі қажеттілігі жөнінде. Философияны Кундық түсіну 
спецификасы. Ғылым парадигма –   Т.Кунның концептуалдық жүйесіндегі 
орталық түсінік. Т.Кун қалыпты   ғылым жəне ғылыми революция мəні 
жөнінде. Т. Кунмен ғылым   философиясының фундаменталдық мəселелерін 
талдау. С.Тулминнің ғылым философиясы жəне эпистемологиясы 
қайнар   көздері. С. Тулмин ғылым дамуын моделдеу жəне зерттеудің тарихи-
эволюционистік программасы. Тулминнің ғылым тарихы жəне  философиясы, 
методологиясы түйінді түсінігін  эволюционизациялаушы рационалдылық. 
Поланидің тұлғалық білім   концепциясы. Тұлғалық білімнің негізгі аспектілері. 

  
11 Тақырып. Постмодернизм философиясы. 

 
Постмодернизмнің эволюциясы. Модерн жəне постмодерн. Модерннің 

бағдарламалық жобасы. Модерннің идеалдары мен құндылықтары. 
Постмодернизм рухани күй, өмір салты жəне философия ретінде. 
Постмодернистік адамның дүниетанымы. Постмодерндік қоғам. Постмодерннің 
негізгі белгілері. Постмодернизм өкілдері: Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бодрийар, Ж. 
Делез, Ж. Деррида, М.Фуко., Ж. Ф Лиотар, Р. Рорти. Ж. Дерриданың  
деконструктивизм концепциясы. Деконструкция термині. Өз заманының 
философиясын сынау. Логоцентризм. Фоноцентризм. Негізгі «шешілмейтін» 
ұғымдар мен терминдер. Ж.Лиотар жəне постмодерн феномені. Постмодерн 
модерндегі терең өзгеріс ретінде. Лиотардың «Постмодернизмнің жағдайы» 
атты еңбегі. Модерннің күйреуі. Білім жəне билік. Лиотардың «Дау» атты 
еңбегі. Əділеттіліктің «мəселелерін» талдау. Лиотардың эстетика мен өнерге 
деген қатынасы. М. Фуконың «археологиялық» зерттеулері. Генеалогия ұғымы. 
Генеалогияның негізгі қызметтері. «Класикалық дəуірдегі ессіздіктің тарихы» 
атты еңбегіне шолу. 

 
12 Тақырып. Философиялық құрылымдық жəне структурализм. 

 
ХХ ғ. құрылымдық ағымдардың теориялық жəне əдістемелік бастаулары. 

Құрылымдық идеяның негізгі проблемалары жəне өкілдері.  Структурализм 
философиялық бағыт ретінде. Құрылымның ұғымы мен қызметтері. 
Структурализмнің мектептері. Структурализмнің негізгі түсініктері. 
Структурализм құрылымдық методтың, моделдеудің, формализациялаудың, 
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математизацияның элементтерін қолдануға негізделінуі. Структурализм 
өкілдері– Клод Леви-Стросс, Мишель Фуко, Жак Лакан, Роллан Барт, 
Л. Альтюссер.Леви-Стросстың философиялық бағыты, оның құрылымдық 
ағымға ықпалы. К. Леви-Стростың көзқарастарының қалыптасуы. К. Леви-
Стростың құрылымдық антропологиясы. Құрылымдық антропологияның 
негізгі əдіснамалық принциптері. Структурализм өкілдері бостандық – тек 
фикция, əрбір əлеуметтік жəне мəдени нəтиже жалпы құрылымдардан туған: 
тілден, ми құрылымынан, яғни негізін тірі жəне өлі табиғаттан табуға болатын 
құрылымдардан пайда болады деп білуі. 

 
13 Тақырып. Ғылым философиясы, оның бастауы жəне бағыттары. 
Ғылым философиясының ХХ ғ. қалыптасуы, оның тарихи кезеңдері. 

Ғылымның функциясы туралы ХХ ғ. философиялық əр түрлі көзқарастар мен 
талдаулар. Ғылыми философияның бағыттары. 20 ғасырдағы батыс 
мəдениетінің тарихи-философиялық дамуындағы «ғылым философиясының» 
пайда болуы. Эмпириокритицизм философиясының негізгі түсініктері. 
«Логикалық позитивизм» философиясы. Тілді логикалық талдау мəселесі  
 

14 Тақырып Прагматизм: философиялық ой-толғау моделі мен 
мəдениет типі ретіндегі ерекшеліктері. 
         Индивидуализм мен плюрализм тұғырнамалары, сондай-ақ 
методологиялық принциптердің, оның ішінде əлеуметтік философияның өзгеруі 
базасындағы философиялық ойлаудың қайта жаңғыруы мен прагматизмнің 
өлшемдестігі.  Прагматизм ойлау типі ретінде. Іс-қимыл психологиясы мен 
кəсіпкерлік психологиясының арақатынасы.   
       Прагматизм  философиясыжəне гносеологиялық мəселелерді шешу: 
өзектілік деңгейі. Іс-қимыл философиясындағы методологиялық жəне 
эпистемологиялық мəселелер. Прагматизм философиясындағы білімнің одан 
алынатын практикалық пайдасы мен арақатынасы. Прагматизмдегі рационализм 
мен эмперизмнің негізгі альтернативаларын талдау. Прагматистік 
концепциядағы ойлау. Ақиқаттың прагматистік концепциясы табыс идеясы 
ретінде. Прагматизм философиясы: Əлеуметтік рефлексия. Неопрагматизм 
философиясының ерекшеліктері. 
 

15. Тақырып. ХХІ ғасыр жəне философия болашағы 
       Адамзат болашағы туралы маркстік жəне басқа да көзқарастар. «Əлемдік 
проблема» жəне глобалистика ұғымы.Экологиялық проблема, оны Рим 
үйірмесінің талқылауы. Қазіргі заманғы мəдениеттегі білімнің ғылыми 
сипаттағы бейнесінің тағдыры. Синергетиканың когнитивті стратегиялары мен 
синергетика эпистемологиясы. Посткласикалық емес синергетикалық кеңістік: 
«синергетикалық субъект» ойлаудың объектісі жəне философия мен ғылымның 
байланыстарының ерекшеліктері туралы. Посткласикалық емес философиядағы 
əлеуметтік жəне гуманитарлық рефлексия. Посмодерн дəуіріндегі 
құндылықтық сана. 
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