


- Мамандық паспорты
- Не үшін философия мамандығы?
- Оқуға түсу
- Оқытылатын пәндер
- Іс-тәжірибе Біз тәжірибе сабақтарын қайда өтеміз?
- Оқытушы-профессорлар құрамы:
- Академиялық ұтқырлық
- Сіз білікті философ болудағы ең басты алға қойған 
мақсатыңыз
- Құрметті талапкер!



5В020100 - философия мамандығы;
Оқу мерзімі – 4 жыл;
Оқу түрі – күндізгі;
Білім беру деңгейі – жоғары;
Түлектердің кәсіби қызметі:
- Жоғары және арнаулы орта білім беретін оқу орындарында философия, 
этика, логика және басқа да дүниетанымдық гуманитарлық пәндер 
оқытушысы;
- Мемлекеттік қызметте (ҚР Президенті Әкімшілігінде, Министрлікте, 
облыстық, аудандық, жергілікті әкімшіліктерде); 
- Ғылыми-зерттеу және басқару мекемелерінде, зерттеуші, сарапшы, 
менеджер, ғылыми қызметкер;
- Мемлекеттік және коммерциялық құрылымдар мен қоғамдық қозғалыс 
және бірлестіктерде, ғылыми-зерттеу институттарда сарапшы;
- Әлеуметтік аналитик; 
- Ұлттық қозғалыс, ұлтаралық қатынастар, көші-қон мәселелері, ұлттық 
менталитет мәселелері бойынша мемлекеттік және азаматтық қоғам 
кеңесшісі және сарапшы.



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Қазақстандағы Философ мамандарын дайындайтын бірден-бір жетекші
оқу орны болып табылады.

1991 жылы Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Елбасының қолдауымен 
ашылғаннан бастап, Философия кафедрасы алғашқыда салалы пәндер 
құрамында және кейіннен дербес түрде жұмыс істеп келеді. 
Философия кафедрасы «Философия» мамандығы бойынша 2000 жылдан 
бастап 5В020100 - философия бакалавры және 2004 жылдан бастап 
6М020100 – философия магистрі мамандарын даярлап келеді. 

Қазіргі таңда бұл мамандық «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасына еніп 
отыр.



Модуль – Философия тарихы
Ежелгі Қытай және Үнді 
философиясы
Антикалық Грек  философиясы

Модуль- Ұлттық философия
Түркі -ислам философиясы
Қазақ философиясы

Модуль- Философия және қоғам
Әлеуметтік философия
Этика
Ортағасыр батыс философиясы

Модуль-Философиядағы білім беру 
мәселелері
Болмыс философиясы
Білім философиясы

Модуль- Жаңа заман философиясы
19  ғасыр философиясы
18  ғасыр философиясы
17 ғасыр философиясы

Модуль- Диалектикалық философия 
мәселелері
Диалектика және ғылыми таным теориясы
Өнер философиясы

Модуль-Философия және дүниетаным
Философиялық мәтіндерді оқу I
Адам философиясы
Табиғат философиясы

Модуль- Философиялық методология
Неміс классикалық философиясы
Қазіргі таңдағы философиялық мәселелер

Модуль- Шетел философиясы
20 ғ. Батыс философиясы  
Орыс философиясы

Модуль- Философияның әдістемелік 
категориялары
Спиноза философиясы
Философияны оқыту әдістемесі
Философиялық мәтіндерді оқу ІІ

Модуль- Көзқарастық критика
Cын теориялары
Кино философиясы

Модуль- Дүниетанымдық генезис
Тарих философиясы
Ғылыми танымның әдісі және нақтылығы

ЖБТ1 Философиялық аспектілер бағыты»

Модуль- Көзқарастық критика

Cын теориялары

Кино философиясы

Модуль- Дүниетанымдық генезис

Тарих философиясы

Ғылыми танымның әдісі және нақтылығы

ЖБТ2 Заманауи философия бағыты
Модуль - Көзқарас және танымдық 
өзгеріс
Заманауи эстетика
Риторика
Модуль- Пайым және түсінік
Саяси аксиология
Феноменология және герменевтика



Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша
өткізіледі:

- 1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;
- 2,3-курстарда   Түркістан қаласының тарихи-мәдени 
этнографиялық орталығы және Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық музейлерінде өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 5 апта;
- 4-курста Түркістан қалалық әкімшілігінің ішкі саясатында  өтетін 
«Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;
- 4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін 
«Диплом алды тәжірибе» – 5 апта.



10. Қалдыбай Қайнар Қалдыбайұлы
11. Садуов Бекзат Нұралыұлы
12. Мұртазаева Гүлнар Ташболатовна
13. Байкенже Нұргүл Қаржаубайқызы
14. Көлеген Гүлбазар Батырханқызы
15. Тулеев Мақсат Тулендиевич
16. Нурунбетова Салтанат Елеусизовна
17. Оңалбайқызы Рая 
18. Пазылова Қаламқас Ассетуллақызы

1. Малдыбек Ақмарал Жұмағұлқызы
2. Нұсқабаев Оразбек Нұсқабайұлы
3. Балтабаева Алена Юлдашевна
4. Дайрабаева Гуланда Бегалиевна
5. Ералина Айгүл Қуандыққызы
6. Оңалбеков Әбдіманап Керімбекұлы
7. Джаппарова Раушан Турганалиева
8. Шадинова Гульзира Абиласановна
9. Малдыбеков Өткір Амангелдиевич



Академиялық ұтқырлық
Оқытушылардың академиялық ұтқырлығы: 

5В020100- философия білім беру бағдарламасын жүргізу үшін шет елдің 
беделді ЖОО-нан ғылым докторы, профессорлар академиялық бағдарламасы 
бойынша шақырылады. 2012-2015 оқу жылдары аралығында академиялық 
ұтқырлық бағдарламалары аясында Түркияның жетекші университеттерінен
5В020100- философия мамандықтары студенттеріне ғалымдар шақырылып, 
дәрістер, шеберлік-кластары, семинарлар, дөңгелек стөлдер
ұйымдастырылды. Сонымен қатар кафедраға жыл сайын келісім шарт
негізінде 1-3 жылға аралығына Түркиядан 1-3 ғылым докторы, 
профессорлар, атап айтқанда Адем Асалыоғлы, Исмаил Чалышкан, Муалла, 
Реджеп Чингиз шақырылып отырды. 



Егер сен өзіңді дүниетанымы кең, терең 
ойлы, ұшқыр қиялды, өзіндік жеке пікірі бар, 

қоғамда белең алып тұрған жағдайларға бей-жай 
қарамайтын адам ретінде бағаласаң, немесе 

жақын келешекте қоғамның актуальды 
жақтарымен толыққанды айналысып, саяси, 

мәдени, діни, әлеуметтік, идеологиялық 
мәселелерді шешуге белсеніп кіріскің келсе, 

жоғарғы оқу орындарында студенттерге 
философия пәнінен дәріс беріп, еліміздің жоғары 

сапалы, заманауи талаптарға сай  мамандарын 
даярлауға өз үлесіңді қосамын десең сенің 

іздеген мамандығың – осы мамандық. Біздің 
университет ақылы асқан, логикасы мықты, 

креативті, жаңашыл философтарды дайындайтын 
еліміздегі санаулы университеттің бірі және 

бірегейі.



Біз сіздің болашағыңыздың сапалы білім алумен байланысты болғанын қалаймыз. 
Бүгінгі күні жоғары білікті бәсекеге қабілетті философ мамандарын даярлау арқылы 
қоғам сұранысын қанағаттандыратын жоғары оқу орындарының бірі – Қ.А.Ясауи
атындағы ХҚТУ. 2016жылы Университет 25 жылдық мерей тойын атап өтті. Біздің 
мақсатымыз – әлемдік деңгейдегі мамандарды дайындау.

Философ – халықпен етене жұмыс атқаратын, интеллектуальды жағынан жоғары, 
дүниетанымы кең, заманауи жетілген, жинақы, позитивті ойлары мол, 
интеллектуальды, өзіндік жеке пікірі бар, логикасы мен шешендік өнері арқылы 
ерекшеленетін, халықты басқаруға бейімделген, елді дұрыс басқарудың теориялық 
мәліметтерімен толық танысатын маман.

Философия мамандығы бұл - жай мамандық емес, бұл – әмбебап дүниетаным, 
ойлау креативтілігі жоғары, карьералық өсу болашағы бар мамандық!!!


