- 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!

6М020100 - философия мамандығы;
Оқу мерзімі – 2 жыл;
Оқу түрі – күндізгі;
Білім беру деңгейі – жоғары;
Түлектердің кәсіби қызметі:
- Білім беру саласында ғылыми-зерттеу
жұмыстарын модельдеп, жүзеге асырушы;
- ЖОО оқытушысы;
- мемлекеттік билік органдарының кеңесшісі,
- қоғамдық бірлестіктің ұйымдастырушы-эксперті
ғылыми, ғылыми-зерттеу ұйымдар;
- республикалық және облыстық мемлекеттік органдар.
- Ғылыми-педагогикалық дайындығы бойынша, аталған объектісі мен
қатар, оқу-тәрбиелік және жоғарғы оқу мекемелер.
- әлеуметтік аналитик, жетекшінің кеңесшісі боп жұмыс істеу алады.

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.

Кәсіби міндетті модулі
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Қазіргі заман қазақ философиясы
Кәсіби элективті модулі
Қазіргі кездегі философияның өзекті мәселелері
Қазақ философиясының өзекті мәселелері
Билік және менеджмент философиясы
Аксиология ілімінің философиялық мәселелері
Түркі әлеміндегі философиялық мәселелер (Сакария)
Ақпарат философияcы (Сакария)
Қазіргі заман философиясының жаңа методологиясы
Қазіргі философиядағы жалпы мәдениет мәселелері
Әлеуметтік қатынас жүйесіндегі миф мәселесі
Әлеуметтік философиялық талдаудағы руханилық және
интеллект
Қазіргі кездегі әлеуметтік философиясының көкейтесті
мәселелері

ЖБТ1 Философияның діни және тарихи
аспектілері
Модуль - Философия және дін
Діни антропологияның қазіргі жолдары мен
қағидалары
Ислам философиясы
Модуль - Философия және тарихи дүниетаным
Постмодерн философиясы
Шетел философиясының жаңа бағыттары мен
ұмтылысы
ЖБТ2 Қоғамдық мәселелер және
философиялық анализ
Модуль – Философиялық методология
Әлеуметтік процесстер динамикасын оқыту
тәсілдері
Философиялық жаңашылдық
Модуль – Философия және қоғамдық
мәселелер
Саяси философия
Философиялық мәтіндерді оқу (классикалық)

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

-1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университетінің кітапханасында өтетін «Зерттеушілік
тәжірибе» – 6 апта;
2-курста Түркістан қалалық әкімшілігінің ішкі саясат
бөлімінде өтетін «Зерттеушілік тәжірибе» – 6 апта;
2-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында
өтетін «Педагогикалық тәжірибесі» – 6 апта.

1.
2.
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9.

Малдыбек Ақмарал Жұмағұлқызы
Нұсқабаев Оразбек Нұсқабайұлы
Балтабаева Алена Юлдашевна
Дайрабаева Гуланда Бегалиевна
Ералина Айгүл Қуандыққызы
Оңалбеков Әбдіманап Керімбекұлы
Джаппарова Раушан Турганалиева
Шадинова Гульзира Абиласановна
Малдыбеков Өткір Амангелдиевич

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

Академиялық ұтқырлық
Оқытушылардың академиялық ұтқырлығы:
6М020100- 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 6М020100философия мамандықтары магистранттарына 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.

Магистранттардың академиялық
ұтқырлығы:
Халықаралық алмасу және ғылыми
тағылым мәселесі бойынша МФК-211
тобының магистранты Юсупова Сауле
Мәулана ұтқырлық бағдарламасымен
Түркия елінің Анкара қаласының Гази
Университетінің педагогикалық
ғылымдар институтының Мәулана
атындағы өзара студент алмасу
бағдарламасына барды.
Сонымен қатар 2014 жылы екі
апталық зерттеу тәжірибесін Юсупова
Сауле Малаазия еліне барып Султан
Зайнал Абидин Хуало Силингано
университеті және Интерншнл Ислами
Куалумпур университеттерінде өтті.

Философия магистрі деген алған білімін ғылыми зерттеулер контекстінде
идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшін қолдана білуі; процестер
мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы
мен әдістерін сын-көзбен талдай алуы; әртүрлі пәндер аясында алған білімін
жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешуде интеграциялауы;
оқытудың интерактивті әдістерін қолдана білуі; ақпараттық-аналитикалық
және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазіргі ақпараттық
технологияларды қолданып жүргізуі; жаңа проблемалар мен жағдайларды
шешуде креативті ойлауы және шығармашылықпен қарауы; ғылыми
зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді
жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін
меңгеруі; диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және
т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін
жалпылай білуі тиіс.

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

