


"6В03101 - Әлеуметтану" білім беру бағдарламасы: 

 

-III Заңының (31.03.2021 ж. берілген ӛзгерістер мен 

толықтырулармен), 

дегі № 151-I Қазақстан Республикасы Заңының (24.05.2018 

ж.ӛзгерістермен толықтырулар енгізілген), 

 (05.05.2020ж. №182 

бұйрығы ӛзгертулер мен толықтырулар еңгізілген) 

 

республикалық үш жақты комиссия. 

№152 Бұйрыққа сәйкес Кредиттік технология 

бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы жарғысы( 12.10.2018 жылғы № 563 ӛзгертулер мен толықтырулар 

енгізілген)  

2018 жылғы 13 қазанындағы №569 Жарғыға сәйкес Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының жіктеуші негізіндегі бұйрығы 



 

№  Білім беру бағдарламасының паспорты  

1  Білім беру бағдарламасының атауы және шифры 

2  Білім беру саласының коды және жіктелуі 

3  Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4  Білім беру бағдарламаларының тобы 

5  Кредиттер кӛлемі 

6  Оқу түрі 

7  Оқу тілі 

8  Берілетін академиялық дәреже 

9  ББ бағдарламасының түрі 

10  МСК бойынша деңгей 

11  ҰБШ бойынша деңгей 

12  СБШ бойынша деңгей 

13  ББ бағдарламасының ерекше ерекшеліктері 

 Серіктес-ЖОО 

 Серіктес жоғары оқу орнына дейін 

14  Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нӛмірі 

15  ББ бағдарламасын аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі 

16  ББ бағдарламасының миссиясы  

17  ББ бағдарламасының пайымдауы 

18  ББ бағдарламасының құндылығы 

19  ББ бағдарламасының мақсаты 

20  Бітіруші түлектің атрибуттары 

21  ББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1  Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 

21.2  Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 

21.3  Кәсіби қызмет түрлері 

21.4  Кәсіби қызметінің функциялары 

22  ББ бағдарламасының құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бӛлу 

23  ББ бағдарламасы модульдерінің мазмұны 

24  Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25  Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 



26  Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27  Жұмыс берушілер тізімі 

28  Жиынтық кесте игерілген кредиттердің кӛлемін кӛрсететін білім беру бағдарламасының модульдерінің бӛлінісі 



Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

1. Білім беру бағдарламасының атауы және шифры: «6B03101 – Әлеуметтану» 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B03 – әлеуметтік ғылымы, журналистика және ақпарат алмасу 

3. Білім беру саласындағы дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6B031 – әлеуметтік ғылымдар 

4. Білім беру бағдарламасының тобы: Әлеуметтану 

5. Кредиттер кӛлемі: 240 ECTS  

6. Оқу түрі: күндізгі 

7. Оқу тілдері: қазақ  

8. Берілетін академиялық дәреже: ББ бағдарламасының әлеуметтік білім бакалавры «6B03101 – Әлеуметтану»  

9. ББ бағдарламасының виді: қолданыстағы 

10. БХСХС бойынша деңгей (білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі)– 6 деңгей;  

11. ҰБШ бойынша деңгей – ұлттық біліктілік шеңбері) - 6 деңгей; 

12. СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері) – 6 

13.  ББ бағдарламасының ерекшклігі: жоқ 

14.  Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нӛмірі: мемлекеттік лицензияға № 12015198  

15.10.2012 ж.  № 036 қосымша 02.04.2019 ж. 

15. ББ бағдарламасының аккредитациялық органның атауы және аккредиттеу мерзімі: ACQUIN агенттігінің сапа 

сертификаты, қолданыстағы мамандық «Әлеуметтану»)  02.12.2014-30.09.2020 ж.») 

16. Миссия: Қоғамның жаһандық жағдайын жақсартуға үлес қосатын қабілетті кәсіпқой маман дайындап шығару.  

17.         Пайымдауы: осы жақсарту мақсатында қоғамды сыни және аналитикалық ұғынуға қабілетті әлеуметтанушыларды дайындау. 

18.         Құндылықтары: 

 - Сыни ойлау;  

          - Аналитикалық қабілеттер;  

- Ғылыми қызметтің стандарттары мен нормалары;  

- Академиялық еркіндік; 

- Кәсіби құзыреттілік; 

- Этикалық нормалар; 

- Гуманизм; 

- Экологиялық сана. 

19. ББ бағдарламасының мақсаты: 
19.1 ББ бағдарламасының стратегиялық мақсаты: Сыни ойлауға қабілетті бәсекеге қабілетті, білікті маманды дайындау. 

19.2 ББ бағдарламасының мақсаты: іргелі білімді беру, әлеуметтік салада ғылыми, педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті 

жүзеге асыру үшін зерттеу және инновациялық дағдыларды дамыту. 

 

 

 

 



Бітіруші түлектердің атрибуттары (құзыреттілік және оқу нәтижелері негізінде әзірленген): 

Атрибуттары Құзыреттілік түрлері 

Қазіргі қоғамның әлеуметтік талдау 

саласындағы жоғары кәсіпқойлық деңгейі 

«Қатты» құзіреттілік (Hardskills)   Аналитикалық-зерттеу құзыреттілігі 

(Analyticalandresearchskills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық 

құзыреттер 

(Forensiceloquenceandethicalskills) 

Қоғамның ӛздігінен дамуын басқару  

«Жұмсақ» құзіреттілік (Softskills) 

 

 

 

 

 

 

 

Қоғамның Жаһандық және жергілікті 

тәуекелдерге бейімделу 

Коммуникативтік, командалық, 

кӛшбасшылық қабілеттері 

Сыни ойлау 

Кӛп деңгейлі сәйкестік 

Академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну 



 

20. 6B03101-Әлеуметтану білім беру  бағдарламасы бойынша әлеуметтану бакалаврының біліктілік сипаттамасы» 

20.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және 

метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген). 

20.2 Сонымен қатар, оның ішінде:  

- зерттеу әлеуметтік орталықтарында социолог-практикамен; 

- мемлекеттік қызмет құрылымдарында социолог-талдаушы; 

- арнайы орта оқу орындарында қоғамдық және әлеуметтік пәндер оқытушысы; 

- ғылыми-зерттеу орталықтарында, ғылым академиясының бӛлімшелерінде социолог-зерттеуші; 

- еңбек және әлеуметтік қорғау департаментінің маманы; 

- әкімдіктердің әлеуметтік бӛлімдерінде маман, басшы; 

- білім беру ұйымдарында әлеуметтанушы; 

- ірі фирмалардың социолог-кеңесшісі; 

- ӛндірістік, жеке және консалтингтік компанияларда маркетолог; 

- менеджер ӛндірістік ұйым алған кезде қосымша арнайы білім беру; 

- демография және кӛші-қон бӛлімдерінде демографиялық; 

- әлеуметтік бағдарланған үкіметтік емес ұйымдарда әлеуметтік қызметкер; 

- әкімшіліктерде, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің департаменттерінде әлеуметтік қызметкер; 

- әлеуметтік қызмет басшысы; 

- сайлау компаниялары мен сайлау технологиялары орталықтарында; 

- - Public Relations саласында, имидж және консалтингтік агенттіктерде. 

21.2. Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: 

- ғылыми-зерттеу; 

- консультациялық; 

- білім беру (педагогикалық); 

- ұйымдастырушылық–басқарушылық. 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері:   

- Мемлекеттік басқару органдары; 

- Мемлекеттік және жеке кәсіпорындар; 

- Ғылыми-зерттеу институттары; 

- Білім беру мекемелері; 

- Кеңес беру орталықтары; 

Кәсіби қызмет пәндері:   

- Әлеуметтік фактілер; 

- Әлеуметтік құбылыстар мен процестер; 

- Әлеуметтік институттар; 

- Әлеуметтік қызмет; 



- Әлеуметтік ӛзара іс-қимыл. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері 
а) ғылыми;  

б) білім беру;   

в) сараптамалық-консультативтік;  

г) ұйымдастыру-басқару. 

 

21.4. Кәсіби қызметінің функциялары: 
6В03101-Әлеуметтану білім беру бағдарламасының түлектері келесі функционалдық міндеттерді орындауға дайын: 

- әлеуметтік зерттеу бағдарламасын дайындауды ұйымдастыру, әлеуметтік зерттеуді жүргізу және талдау; 

- әлеуметтік зерттеулер жобаларын дайындау; 

- қоғамның ӛзекті мәселелерін шешу бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеуге кӛмек кӛрсету; 

- әр түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік қызметіне бағалау жүргізуге кеңес беру; 

- әр түрлі әлеуметтік үдерістердің даму динамикасын диагностикалау; 

- әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде жобалық-болжамды сараптаманы жүзеге асыру; 

- әлеуметтік зерттеу барысында алынған деректердің шынайылығы мен объективтілігін бақылау және қамтамасыз ету; 

- әлеуметтік шындықтың әртүрлі түрлерін диагностикалау үшін әлеуметтік құралдарды дайындау және пайдалану. 



 

22. "6В03101 - Әлеуметтану" білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері мен оқыту құзіреттіліктерінің нәтижелері 

Құзіреттілік түрлері Оқытыу 

нәтижелерінің 

коды 

Оқыту нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық-зерттеу 

құзыреттілігі 

(Analyticalandresearchskills)  

 

ОН1  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін 

қолданбалы экономикалық, заңдық, жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша ӛзекті 

білімдерін кӛрсетеді; қоғам туралы білімді тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани процестердің рӛлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау 

саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері және академиялық адалдық мәдениетінің 

қағидаттары, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік 

шарттары, зиянды және қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері ретінде 

латын графикасының негізгі ұғымдарында қолданады; 

ОН2  Ӛзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, ӛзара 

түсіністік, тӛзімділік және демократиялық құндылықтары басымдықтарындағы ӛзінің 

азаматтық ұстанымын бекітеді 

ОН3  Әлеуметтік процестер мен құбылыстарды талдауда теориялық социологиялық білімді 

қолданады; қоғамның трансформация процестерін: әлеуметтік стратификация, түбегейлі 

ӛзгерістер, әлеуметтік құрылымдар, әлеуметтік ұтқырлық тенденциялары, тұлғалар мен 

топтардың құндылық бағдарларын зерттеуде фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы күрделі ӛзара байланысты біледі және түсінеді; әлеуметтік 

процестерді зерттеуде тиісті социологиялық әдістерді қолданады. Қазіргі қоғамның даму 

үрдісін болжауда теориялық және практикалық білімдерін қолдана алады; 

ОН4  Кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, аргументтерді тұжырымдайды және 

проблемаларды шешеді және кең әлеуметтік-саяси мәні бар әлеуметтік саясат саласында 

негізделген ұсынымдарды ұсынады; ресми статистика деректерін, социологиялық 

зерттеулердің, ӛзіндік эмпирикалық зерттеулердің, сондай-ақ әлемдік әлеуметтану 

ғылымының деректерін пайдаланады. 

ОН5  Қазіргі заманғы адамның жеке басын қалыптастыруға қоғамдық-саяси жағдайлардың 

әсерін анықтайды; қазіргі заманғы адамның жеке басын қалыптастырудың қоғамдық-

саяси детерминанттарын ажырата біледі. 



ОН6 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік саясаттың қалыптасу ерекшеліктерін басшылыққа алады. 

ОН7 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-демографиялық процестердің даму тенденцияларын 

талдай және болжай білу; қазіргі қоғамның негізгі институттары мен процестерін 

зерттеуде теориялық білім мен қолданбалы әдістерді қолданады. 

Кәсіби коммуникативтік және 

этикалық құзіреттілік  

(Forensic eloquence and ethical 

skills)  

ОН8 Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін біледі және оларды кәсіби қызметте 

қажетті әр түрлі жанрлық бағыттағы мәтіндерді құрастыруда қолданады және әртүрлі 

мақсатты аудитория үшін зерттеу нәтижелерін ұсыну ережелерін біледі. 

ОН9 Ақпараттық қоғамды қалыптастыру тетіктері мен қағидаттарын зерделеу саласындағы 

озық білімге, акт және IT-нің қоғамдағы құрылымдық ӛзгерістерге, мәдениетке және 

бала, ана және қартаю саласындағы әлеуметтік саясаттың траекторияларына әсерін 

кӛрсетеді; менеджмент, урбанистика, мәдениет, әлеуметтік саясат және әлеуметтік 

инженерия саласында талдамалық және басқарушылық шешімдер қабылдай алады. 

ОН10 АКТ және АТ-ның қазіргі қоғамға жағымды және теріс әсерінің параметрлерін анықтай 

білу және болашақ кәсіби қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

белсенді қолдану; ақпараттық технологияларды адам қызметінің түрлі салаларында 

қолданудың техникалық мүмкіндіктері мен болашағын бағалай білу. 

ОН11  Әлеуметтік-саяси процестерді және олардың қазіргі қоғам мен адамға әсерін талдау 

кезінде аналитикалық қабілеттерді қолданады; әлеуметтік-саяси процестердің, 

құбылыстар мен оқиғалардың заңдылықтарын талдау кезінде алынған теориялық және 

практикалық білімдерді түсінеді және пайдаланады; әлеуметтік-саяси процестерді 

зерттеуде әрі қарай оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары бар. 

ОН12  Қазіргі заманғы қоғамдарды жаңғырту мен трансформациялаудың жүріп жатқан 

процестеріне әлеуметтік-саяси процестердің әсер ету дәрежесін анықтауда білімі мен 

түсінігін кӛрсетеді; қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси процестердегі негізгі құралдар 

ретінде саяси медиацияны,PR сараптамалық бағалауды ұйымдастыра және жүргізе 

алады. 

Қарым-қатынас дағдылары ОН13  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін социологиялық ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асырады; эмпирикалық социологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін 

тұжырымдайды, деректерді жинаудың барабар әдістерін таңдайды; эмпирикалық 

социологиялық зерттеулердің нәтижелерін талдайды, қоғамдық пікір кӛріністерінің 

корреляциялары мен заңдылықтарын шығарады; зерттеу тапсырыс берушілерімен, 

респонденттермен, қоғамның әртүрлі әлеуметтік топтарының ӛкілдерімен келіссӛздер 



жүргізеді. 

ОН14 Әлеуметтік-саяси мәселелерді зерделеу саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады; сараптамалық 

ұсынымдарды тұжырымдайды; дербес социологиялық зерттеуді ұйымдастыру және 

жүргізу, зерттеу жұмысының нәтижелерін таныстыру дағдыларына ие; кәсіби 

компьютерлік бағдарламаларда эмпирикалық деректерді ӛңдеу және талдау әдістерін 

меңгерген. 

ОН15  Теориялық және қолданбалы ақпаратты жүйелендіре алады; әлеуметтік-мәдени және 

әлеуметтік-саяси процестерді зерттеуде фактілердің, құбылыстардың, теориялардың 

және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктердің білімі мен түсінігін қолданады. 

 



23. Модульдер мазмұны ББ 6B03101-«Әлеуметтану» 

Модуль атауы Пәндер атауы Кредиттер саны (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 5 

Философия 5 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

5 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, психология 4 

Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

5 

Орыс тілі 10 

Шетел тілі 10 

Дене шынықтыру 8 

Негізгі әлеуметтанулық оқыту Әлеуметтану тарихы 5 

Қазіргі қоғамның әлеуметтік 

стратификациясы 

5 

Әлеуметтанулық зерттеудегі әдіснама, 

стратегия мен әдістер 

5 

Мамандыққа кіріспе 5 

Экономикалық әлеуметтану 4 

Әлеуметтанудағы қазіргі және қазіргіден 

кейінгі теориялар 

5 

Институционалдық әлеуметтану 4 

Оқу  3 

Ӛндірістік  5 

Адам әлеуметтануы Әлеуметтік саясат 5 



Қазіргі адамның ұқсастық трансформациясы 5 

Адам әлеуметтануы 5 

Әлеуметтік ғылымға кіріспе және әлеуметтік 

қатынастар 

Демография 

Әлеуметтік және экономикалық 

антропология 

7 

Кері тартпа мінез-құлық әлеуметтануы 

Отбасы әлеуметтануы 

5 

Білім әлеуметтануы 

Медицина әлеуметтануы 

5 

Гендер әлеуметтануы 

Мәдени антропология 

5 

Әлеуметтанудағы сандық әдістер 

Журналистика әлеуметтануы 

Жобалық қызметті ұйымдастыру 

6 

Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі 

Академиялық хатқа кіріспе 

5 

Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік 

институттар мен үдерістер 

Оnline- сұраулардағы IT - технологиялар 

Мәдениет әлеуметтануы 

Қала әлеуметтануы 

6 

Қартаю әлеуметтануы 

Аналық және балалық әлеуметтануы 

Ата-аналық әлеуметтануы 

6 

Нарық әлеуметтануы 

Кәсіби топтар әлеуметтануы 

Визуалды әлеуметтану 

5 

Қазіргі әлеуметтік-саяси қозғалыстар 

Әлеуметтануды оқыту әдістемесі 

6 

Әлеуметтік ӛмірдің саяси ӛлшемі (MINOR) Мемлекеттің ақпараттық саясатында IT – 

технологиялардың қолдануы 

БАҚ және саясат 

5 

Саяси конфликтология 

Саяси медиация 

5 

Саяси сана және саяси тәртіп 

Әлеуметтік-саяси психология 

5 

Паблик рилейшнз 

Саяси кӛшбасшылық 

5 



Әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру 

және мәліметтерді ӛңдеу 

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау 

және ұйымдастыру 

7 

Әлеуметтанудағы сапалы әдістер 6 

Әлеуметтік ақпаратты ӛңдеу және талдау 

әдістері (SPSS негізінде) 

7 

Ӛндірістік  17 

Дипломалды  3 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны 

жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  

дайындалу және тапсыру 

12 



24. «Әлеуметтік ӛмірдің саяси ӛлшемі» (MINOR) сертификаттау бағдарламасы - 17 кредит 

Әлеуметтік ӛмірдің саяси ӛлшемі 1 - 20 кредит 

Мемлекеттің ақпараттық саясатында IT-технологиялардың қолдануы - 5кредит. 

Саяси сана және саяси тәртіп - 5 кредит. 

Саяси конфликтология - 5 кредит. 

Паблик рилейшнз - 5 кредит. 

Әлеуметтік ӛмірдің саяси ӛлшемі 2 - 20 кредит 

БАҚ және саясат - 5 кредит 

Әлеуметтік-саяси психология - 5 кредит. 

Саяси медиация - 5 кредит. 

Саяси кӛшбасшылық - 5 кредит. 

 

Cертификаттау 

бағдарламасы 

   Семестр      

1  2  3  4  5  6  7  

Әлеуметтік ӛмірдің 

саяси ӛлшемі 1 

       Мемлекеттің 

ақпараттық 

саясатында IT 

технологияларды 

қолдану 

Саяси сана және 

саяси мінез-

құлық 

 Саяси 

конфликтология, 

Паблик рилейшнз 

Әлеуметтік ӛмірдің 

саяси ӛлшемі 2 

       БАҚ және саясат 

Әлеуметтік-

саяси 

психология 

 Саяси медиация, 

Саяси 

кӛшбасшылық 



 

25. Оқу нәтижесіне қол жеткізу матрицасы 

NN Пән атауы Пәннің қысқаша мазмұны  

(30-50 слов) 

Кредит 

саны 

Оқытудың қалыптасқан нәтижелері (кодтар)        

ОН

1 

 

ОН

2 

 

ОН3 

 

ОН4 

 

ОН5 

 

ОН 

6 

 

ОН

7 

 

ОН

8 

 

ОН 

9 

ОН 

10 

ОН 

11 

ОН 

12 

О

Н 

13 

О

Н 

14 

ОН15 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

 

D1 1. Рухани жаңғыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Қазақ халқының 

рухани мұрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

Қазақстанды модернизациялаудың 

тарихи тәжірибесі және қазіргісі. 

Ұлттық сана және оның қалыптасу 

ерекшеліктері. «Мұғалім жеді» 

патриоттық актісі және оның ұлттық 

сана үшін маңызы. Жаһандық 

әлемдегі қазіргі қазақстандық 

бірегейлік. Рухани мұра және оның 

модернизация процестеріндегі рӛлі. 

Бәсекеге қабілеттілік пен прагматизм 

қазіргі қоғамдық сананың 

құндылықтары ретінде. 

Меритократиялық қоғам және оның 

құндылықтары. Қазақстан «білім 

қоғамы» ретінде. Қазақстан 

«ақпараттық қоғам» және «цифрлық 

технологиялар» қоғамы ретінде. 

Рухани жаңғырудағы жастардың 

жетекші рӛлі. 

 

 

Қазақ халқының рухани мұрасы 

болып табылатын ӛнер туындылары 

туралы жалпы түсінік. Ұлттық 

мұраның негізін рухани - ежелгі 

түркі жазуы, қазақ халқының тарихи 

даму жолындағы фольклорлық 

шығармалары құрайды. Халықтың 

эстетикалық дүниетанымын 

қалыптастырудағы ауыз әдебиеті мен 

жазбаша әдебиеттің маңызы. Қазіргі 

ақпараттық технологиялар 

дәуіріндегі әдебиет пен ӛнердің 

жалпы түсініктері. 

 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-

құқықтық құбылыстардың негізгі 

түсініктері. Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

5 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Қолданбалы 

бизнес 

 

 

 

 

 

құқығының негіздері. Қазақстан 

Республикасындағы құқық қорғау 

органдары мен сот. Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік 

органдар. Қазақстан 

Республикасының әкімшілік 

құқығының негіздері. Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық және 

отбасы құқығының негіздері. 

Қазақстан Республикасының еңбек 

құқығы және әлеуметтік қауіпсіздік 

туралы заңы. Сыбайлас жемқорлық 

үшін заңды жауапкершілік. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің қалыптасуы. 

 

Қоғам мен табиғатты дамыту 

негіздері, табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдаланудың заманауи 

тәсілдері, тіршілік қауіпсіздігін 

құқықтық реттеу, жағымсыз 

әсерлердің дамуын болжау және 

тӛтенше жағдайлардың салдарын 

бағалау. Тірі организмдердің 

популяцияларының жағдайы, 

экожүйенің бұзылу дәрежесі, 

популяциялардың құрылымы мен 

динамикасы, тірі организмдердің 

қоғамдағы ӛзара әрекеттесу 

механизмдері, біздің заманымыздың 

негізгі экологиялық мәселелері, 

адамдардың қоршаған ортамен 

қауіпсіз ӛзара әрекеттесуі, ӛте қауіпті 

жағдайлардағы жағымсыз 

факторлардан қорғау, күнделікті, 

әлеуметтік жағдайдағы мүмкін 

тӛтенше жағдайларды болжау табиғи 

және техногендік сипаттағы тӛтенше 

жағдайлар туындаған кезде, 

ӛндірістік, құзыретті шешімдер. 

 

 

Бұл пәнде бизнес-жоспардың 

әдіснамалық негіздері 

қарастырылған. «Қолданбалы 

бизнес» курсы сату нарығын талдау 

әдістерін, ӛнімдердің сипаттамасын, 

ӛндіріс жоспарын әзірлеу және 

ұсынуды, маркетингтік жоспарды 

және ұйымдастырушылық жоспарды 
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әзірлеу мен ұсынуды, қаржылық 

жоспарды әзірлеу мен таныстыруды 

қамтиды. Курстың мақсаты 

студенттерді қолданбалы бизнес 

негіздерімен таныстыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базалық пәндер циклы 

Университет компоненті 

D2 Әлеуметтану 

тарихы 

Осы курстың аясында 

әлеуметтанудың тұжырымдамалық 

ӛрісі дәйекті сипатталады, 

социологияның ғылым ретінде 

институционализация процесі 

талданады. Курс әлеуметтанулық 

ойдың классикалық, заманауи, 

постмодернизм кезеңдерін қамтиды. 

Әлеуметтанудың дамуындағы 

әлеуметтік-мәдени контекстке 

ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

5   + +            

D3 Қазіргі қоғамның 

әлеуметтік 

стратификациясы 

Осы курс аясында қазіргі қоғамның 

әлеуметтік құрылымын зерттеудің 

теориялық және әдіснамалық 

негіздері, қоғамның әлеуметтік 

құрылымын талдау әдістемесі, оның 

табиғаты мен мәні туралы негізгі 

теориялық кӛзқарастар, әлеуметтік-

мәдени процестерді зерттеудің нақты 

әдістері зерттелген. 

5   +            + 

D4 Әлеуметтанулық 

зерттеудегі 

әдіснама, 

стратегия мен 

әдістер 

Осы курстың бӛлімі ретінде қазіргі 

заманғы әлеуметтанулық ойдың 

проблемалық ӛрісі дәйекті түрде 

сипатталып, социологияның кәсіп 

пен кәсіп ретінде қалыптасу процесі 

талданады. Әлеуметтану 

теориясының мәселелеріне (қазіргі 

әлеуметтанудың дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттау және 

талдау), сондай-ақ ғылыми 

зерттеулердің эмпирикалық 

әдістемесі мен әдіснамасына кӛп 

кӛңіл бӛлінеді. 

5        +      +  

D5 Мамандыққа 

кіріспе 

 

Осы курстың аясында студенттер 

қазіргі әлеуметтанудың негізгі 

мәселелерімен танысады, осы 

ғылыми бағыттың қызмет ету 

принциптерін, оның құрылымын 

ашады. Студенттер әлеуметтану 
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туралы ғылым ретінде, оның пайда 

болуы мен даму тарихын, қоғамды 

зерттеудің негізгі әлеуметтанулық 

теорияларын, оның құрылымын, 

стратификация теориясының 

ережелерін, жеке тұлғаны 

әлеуметтендіруді, әлеуметтік 

нормаларды және девиантты мінез-

құлықты негіздерін; қоғам мен 

қоғамдық пікірді зерттеудегі 

эмпирикалық дағдылардың 

элементтерін үйрену. Алынған 

теориялық және эмпирикалық 

білімге сүйене отырып, олар 

қазақстандық қоғамның даму 

проблемаларына қатысты нақты 

әлеуметтік құбылыстарды талдай 

алады. 

D6 Экономикалық 

әлеуметтану 

Осы курстың аясында студенттер 

әлеуметтанулық білімнің жетекші 

салаларының бірі ретінде 

экономикалық әлеуметтанудың 

объектісі, пәні мен әдісі туралы 

жүйелі және терең түсінік алады. 

Алынған теориялық және 

эмпирикалық білімге сүйене отырып, 

олар қазақстандық қоғамның даму 

проблемаларына қатысты нақты 

әлеуметтік құбылыстарды талдай 

алады. 

4 +            +   

D7 Әлеуметтанудағы 

қазіргі және 

қазіргіден кейінгі 

теориялар 

Бұл курста қазіргі және кейінгі 

заманауи әлеуметтанулық теорияның 

негізгі ұғымдары, түсініктері туралы 

түсінік қалыптасады; әлеуметтік 

процестерді қазіргі теориялық 

түсінудің ерекшеліктері туралы 

идеялар қалыптасады. Алынған 

теориялық және эмпирикалық 

білімге сүйене отырып, олар 

қазақстандық қоғамның даму 

проблемаларына қатысты нақты 

әлеуметтік құбылыстарды талдай 

алады. 

5           +    + 

D8 Институционалды

қ  әлеуметтану 

Осы курс аясында белгілі бір 

қажеттіліктерді қанағаттандырып 

қана қоймай, сонымен қатар 

әлеуметтік тәртіптің кӛбеюін 

қамтамасыз ететін тұрақты 

әлеуметтік формалар зерттелетін 

болады: отбасы институты, 
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мемлекет, дін, армия, білім және т.б. 

Қазіргі қоғамның әлеуметтік 

институттарының қайта құрылуының 

негізгі себептеріне талдау жасалады. 

D9 Әлеуметтік саясат Осы курстың аясында студенттерде 

«әлеуметтік ойлау стилі» 

қалыптасады, яғни әртүрлі 

деңгейлерде қабылданған 

экономикалық және саяси 

шешімдердің әлеуметтік салдарын 

алдын ала білу мүмкіндігі 

қалыптасады. Әлеуметтік саясат 

дегеніміз - әлеуметтік саясатты 

қалыптастыру мен іске асырудың 

теориялық негіздері сияқты 

мәселелер; әлеуметтік саясат тарихы; 

халықты әлеуметтік қорғау; еңбек 

нарығындағы мемлекеттік саясат; 

әлеуметтік саясатты қаржыландыру. 

5     +      +     

D10 Қазіргі адамның  

ұқсастық 

трансформациясы 

Осы курстың аясында қазіргі 

заманғы тұлғаның әртүрлі 

деңгейлерінің (гендерлік, діни, 

этникалық, ұлттық) қалыптасу 

процесі және оның модернизация, 

жаһандану, діни ренессанс, нео-

дәстүрлілік және басқалар сияқты 

процестерге байланысты кездесетін 

қиындықтары.Тұлғаның әлеуметтік 

ӛзін-ӛзі сәйкестендіру мәселелері 

қарастырылады. қоғамдық-саяси 

талдау жүргізу кезінде ескерілуі 

керек. 

5     +          + 

D11 Адам 

әлеуметтануы 

Осы курс аясында оның тұлғасы, 

әдістемесі және оны әлеуметтанулық 

және жан-жақты зерттеудің 

перспективалары туралы идеялар 

қалыптасады. «Адам әлеуметтануы» 

курсы философиялық кӛзқараспен 

салыстырғанда адамдағы әлеуметтік 

принципті неғұрлым нақты 

қарастыруды ұсынады. Әдістемелік 

тұрғыдан алғанда, бұл әдіс 

әлеуметтік рӛл және әлеуметтік 

мәртебе, тұлға және Хабитуса 

категорияларына негізделген. 

5     +          + 

Базалық пәндер циклы 

Университет компоненті 

D12 Демография 

 

Осы курстың аясында 

демографияның негіздері, оның 

7 +             +  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік және 

экономикалық 

антропология 

ішінде халықтың кӛші-қоны 

процестері, әлемдегі және Қазақстан 

Республикасындағы демографиялық 

процестердің және олардың реттеуші 

жүйелерінің практикалық негіздерін 

зерттеу, сонымен қатар демография 

мен әлеуметтанудың ӛзара 

байланысы мен ӛзара әсерін зерттеу 

туралы теориялық тұжырымдамалар 

берілетін болады. 

 

 

Осы курс аясында әлеуметтік-

экономикалық антропологияның 

ғылыми бағыты аясында зерттеу 

теориясы мен практикасы туралы 

жүйелік идеялар қалыптасады. 

Пәннің құрылымы мен функциялары 

ғылыми бағыттың тарихы, зерттеу 

тақырыптары, қоғамның әртүрлі 

типтеріндегі қоғам мен адамды 

зерттеудің теориялық 

тұжырымдамалары мен әдістері 

туралы толық мәлімет беруге 

мүмкіндік береді. 

D13 Кері тартпа мінез-

құлық 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбасы 

әлеуметтануы 

Осы курстың аясында 

әлеуметтанулық студенттерге, 

ӛкінішке орай, оның барлық 

мүшелері жалпы нормативтік 

талаптарға сәйкес әрекет ете 

алмайтын қазіргі қоғамды 

қарастыруға шақырылады. Курс 

аясында жеке және топтық 

ауытқудың оң және теріс түрлері 

зерттеледі. Қазіргі қоғамнан кейінгі 

қоғамдарда пайда болған ауытқудың 

жаңа формаларына ерекше назар 

аударылады: ақ жағалаудағы 

қылмыстар, бұзақылық, депрессия, 

мехахолизм және т.б. 

 

 

Осы курстың аясында елдегі және 

әлемдегі отбасылық мінез-құлықтың 

ерекшеліктері (репродуктивті мінез-

құлық, ӛзін-ӛзі сақтайтын мінез-

құлық, отбасылық мінез-құлық) 

қарастырылады, отбасы 

әлеуметтануының негізгі теориялық 

және аксиологиялық парадигмалары 

5                



туралы, зерттеудің негізгі бағыттары, 

отбасы саясатының теориялық және 

практикалық негіздері туралы 

идеялар талданады. 

 

 

D14 

Білім 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицина 

әлеуметтануы 

Осы курстың аясында әлеуметтік 

білім беру институтының 

теориялары, тұжырымдамалары, 

зерттеулері және оның басқа 

әлеуметтік институттармен 

байланысын біріктіретін 

әлеуметтанудың пәндік саласы 

қарастырылады. Білім беру жүйесін 

зерттеудің теориялық және 

тәжірибелік алғышарттарына ерекше 

назар аударылады: Қазақстанда және 

шетелде білім беруді реформалау 

стратегиясы және халықаралық білім 

беру жүйесіне ұлттық білім беру 

жүйесін енгізу қарастырылады. Курс 

екі салыстырмалы координаттар 

жүйесінде жасалды: біріншісі, білім 

беру жүйелерінің генезисіне тарихи 

ретроспективті кӛзқараспен 

байланысты болса, екіншісі, 

Қазақстан, Ресей, Еуропа және 

АҚШ-қа ерекше назар аудара 

отырып, кеңістіктегі білімнің дамуын 

салыстыруға бағытталған. 

 

Осы курстың шеңберінде денсаулық 

пен институционалдық, 

ұйымдастырушылық және 

салыстырмалы-тарихи 

алғышарттардағы аурулар  

зерттеледі.  Курс келесі мәселелерді 

қарастырады: қоғам түрі және 

денсаулық сақтау деңгейі; 

медициналық статистиканың 

кӛрсеткіштері, науқас  пен дәрігердің 

мінез-құлқында әлеуметтік 

күтулердің ӛзгеруі, ӛмірдің әртүрлі 

салаларын медикализациялау, 

ғылыми медицинаның кӛзқарастарын 

танымал ету және т.б. 
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D15 Гендер 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәдени 

антропология 

Осы курс аясында гендердің 

әлеуметтануындағы маңызды 

тақырыптармен және теориялық 

бағыттармен танысу жүзеге 

асырылады. Курс әлеуметтанулық 

теорияларды зерделеуге негізделген 

және әлеуметтік жыныстың заманауи  

тұжырымдамасы туралы түсінік 

береді. Гендерлік әлеуметтануда, 

әртүрлі әлеуметтанулық бағыттардан 

енгізілген негізгі тұжырымдамалар 

мен теориялық сызбалардың ӛзгеру 

динамикасына басты назар 

аударылды - позитивизм, 

функционализм, ӛңделмелі 

парадигма, этнометология, 

феминизм, психоанализ. 

 

Курс аясында отандық және шетел 

тәжірбиесіндегі гендерлік 

әлеуметтанушылардың, әртүрлі 

зерттеушілік кейстары кеңінен 

қолданылады. Олар ӛзгермелі 

эпистемологиялық сұраныстарды, 

гендерлік зерттеулердің пәнаралық 

сипатын кӛрсету үшін қажет. 

Осы курстың аясында студенттер 

антропология тұрғысынан, 

мәдениеттің ерекшеліктерін зерттеу 

саласындағы білім мен дағдыларды 

дамытады. Пәннің құрылымында 

«мәдениет» түсінігінің әртүрлі 

ғылымдар тұрғысынан сипаттамасы 

бар. Онда антропологиялық әдістерді 

қолдана отырып, қазіргі қоғамдағы 

мәдени құбылыстарды суреттеу мен 

зерттеудің эмпирикалық әдістеріне 

назар аударылған. 

5 +           +    

D16 Әлеуметтанудағы 

сандық әдістер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы курстың шеңберінде сандық 

әлеуметтанулық зерттеулер 

шеңберіндегі әлеуметтанулық 

мәліметтерді жинаудың, талдаудың 

және ұсынудың процедуралық 

ерекшеліктері қарастырылады. 

Соның ішінде, әлеуметтік және 

маркетингтік зерттеулер саласында, 

еңбек нарығында сұранысқа ие 

нақты әдістерді қолдану керек. 
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Журналистика 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жобалық қызметті 

ұйымдастыру 

Осы курстың аясында 

журналистиканың білім саласын 

анықтау мен тұжырымдамалық 

аппаратты  қалыптастыру міндеттері 

қойылды; журналистика 

қызметіндегі «әлеуметтік» мәнді 

зерттеу; журналистиканың 

«әлеуметтік-психологиялық 

құрамдас бӛлігін» бӛліп кӛрсету; 

БАҚ-да әлеуметтік құбылыстарды 

зерттеудің мәні мен әдістері туралы 

түсінікті қалыптастыру. 

 

 

 

 

Осы курс шеңберінде қолданыстағы 

нормаларға сәйкес ғылыми жобалық 

жұмысты дайындау, ресімдеу және 

таныстыру негіздері қарастырылады. 

Студенттердің зерттеу 

тақырыптарының негізінде барлық 

әдіснамалық және әдістемелік 

рәсімдерді сақтай отырып, жобалау 

жұмыстары орындалады. 
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D17 Академиялық хат:  

әдіснамасы мен 

тәжірибесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академиялық 

хатқа кіріспе 

Осы курстың аясында әр түрлі 

академиялық жанрларда сақталуға 

тиісті ережелер мен рәсімдердің 

дәйекті сипаттамасы, оның ішінде 

рецензия, гранттық ӛтінім, ғылыми 

баяндама, ғылыми мақала және тезис 

ұсынылған. Ғылыми мәтіндерді жазу 

әдістемесі қарастырылады: ғылыми 

мақала, эссе, курстық жұмыс, 

диплом, ғылыми жоба. Аннотация 

жазу және презентация дайындау 

ережелері кӛрсетілген. 

 

Осы курстың аясында студенттер 

академиялық стильдің 

ерекшеліктерімен, ауызша және 

жазбаша академиялық дискурстың 

кӛп кездесетін жанрларын білімдік 

және ғылыми тұрғыдан зерттейді. 

Олардың мақсаттары, құрылымы 

және жанрлық айырмашылықтары 

туралы идея негізінде, жазбаша және 

ауызша оқу академиялық мәтіндерін 

құру дағдыларын қалыптастырады, 

академиялық ортадағы қарым-
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қатынастың негізгі қағидаларын 

игереді. 

Негізгі пәндердің кезеңі 

Таңдау бӛлігі 

D18 

Қала 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оnline-

сұраулардағы 

IT - технологиялар  

 

 

 

 

 

 

Мәдениет 

әлеуметтануы 

Осы курстың аясында қала және қала 

кеңістігі, қала құрылысын жоспарлау 

және әлеуметтік процестердегі 

қазіргі заманғы әдіснамалық және 

теориялық кӛзқарастар зерттеліп, 

қалалық зерттеудің эмпирикалық 

әдістерімен танысу жүзеге 

асырылады. Қалалық ортадағы 

әлеуметтанулық кӛзқарас және 

әлеуметтік процестерді талдаудағы 

әлеуметтанулық теорияларды 

қолдану мүмкіндігі дамытылады.  

 

Осы курс аясында қазіргі ақпараттық 

технологияларды мемлекеттің 

ақпараттық саясатында қолдана алу 

білімдері мен дағдылары 

қалыптасады. Пәннің құрылымы мен 

мазмұны студенттерге жаңа 

ақпараттық технологиялар 

саласындағы қазіргі тенденцияларды, 

олардың қоғамның әр түрлі 

салаларына әсері, бұқаралық 

коммуникациялар мен мемлекеттік 

ақпараттық саясаттағы ӛзгерістер 

туралы толық ақпарат алуға 

мүмкіндік береді. 

 

Осы курс аясында әлеуметтік ӛмір 

формаларының мәдени мазмұны 

талданады және әлеуметтанулық 

теория тұрғысынан қазіргі 

мәдениеттану мәселелері 

қарастырылады. Әлеуметтік ӛмірдің 

мәдени ӛлшемі, шын мәнінде, 

әлеуметтанулық теориядағы 

маңызды тақырыптардың бірі болып 

табылады. Алынған теориялық және 

эмпирикалық білімге сүйене отырып, 

олар қазақстандық қоғамның даму 

проблемаларына қатысты нақты 

әлеуметтік құбылыстарды талдай 

алады. 
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D19 

Қартаю 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналық және 

балалық 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ата-ана 

әлеуметтануы 

Осы курстың аясында әлеуметтік 

геронтологияның негізгі 

тұжырымдамалары мен бӛлімдері 

қарастырылып, қарттар мен 

кәрілерге медициналық кӛмек 

кӛрсетудің ұйымдастырылуы, 

олардың денсаулық жағдайының 

ерекшеліктері кӛрсетіледі. Қарттар 

мен қарттарды әлеуметтік қорғаудың 

негізгі мәселелері, ерте қартаюдың 

әлеуметтік алдын-алу, әлеуметтік 

бейімделу мен оңалту, гигиена 

мәселелері баяндалып, тамақтану 

және жалпы күтім, қорғаншылық 

және қамқоршылық қарастырылады.. 

Егде жастағы адамдардың біртұтас 

кӛзқарасын қалыптастыруға және 

олардың қазіргі қоғамдағы рӛліне 

кӛңіл бӛлінеді. Сондай-ақ, олардың 

Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік қорғанысы 

қарастырылады. 

 

Осы курстың аясында 

экономиканың, білімнің, 

мәдениеттің, қоғамның, ӛмір салты 

мен ӛмір сүру сапасының 

индикаторлары болып табылатын, 

негізгі әлеуметтік институттар 

зерттеледі. Курс ана мен бала 

институтының тарихы, ана мен 

баланың мәдени ерекшеліктері, 

аналар мен балалардың әлеуметтік-

құқықтық мәртебесі, қазіргі 

қоғамның балаға бағытталған 

идеологиясы, ананың рӛлі мен 

балаларды әлеуметтендіру сияқты 

мәселелерді қарастырады. 

 

 

 

 

Осы курс аясында ата-ана мәселесі 

арнайы бағыт ретінде зерттеледі. 

Отбасының ӛзгеруі, ерлі-

зайыптылық пен ата-ана 

институттарының одан әрі бӛлінуі 

жағдайында соңғысы сӛзсіз арнайы 

зерттеу объектісіне айналады. Ата-

ана болуды баланың жеке басын 
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қалыптастыру және ата-аналардың 

әл-ауқаты тұрғысынан қарастыруға 

болады. Қоғам сапалы (табысты) ата-

ана болуға мүдделі. 

D20 Нарық 

әлеуметтануы 

Осы курстың шеңберінде нарықтық 

әлеуметтанудың тұжырымдамалық 

бағыттары қарастырылады. 

Қазақстандық нарықты эмпирикалық 

зерттеудің экономикалық және 

әлеуметтік құралдары ұсынылған.  

Тұтынушылық нарықтары, қаржы 

нарықтары, еңбек нарығы, кӛлеңкелі 

нарық, әлеуметтік кәсіпкерліктің 

мүмкіндіктері мен шектеулерін 

зерттеледі. Алынған теориялық және 

эмпирикалық білімге сүйене отырып, 

олар қазақстандық қоғамның даму 

проблемаларына қатысты нақты 

әлеуметтік құбылыстарды талдай 

алады. 

5 + 

 

 

 

 

 

 

+ 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D21 

Кәсіби топтар 

әлеуметтануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуалды 

әлеуметтану 

Осы курстың аясында кәсіби 

құрылым және жұмыспен қамту 

сияқты қоғамдық ӛмірдің саласын 

зерттеудің теориясы мен 

әдістемесінің тарихы жүйелі 

сипатталған. Пәннің құрылымы мен 

мазмұны студенттерде кәсіптердің 

әлеуметтанулық теориясының 

эволюциясы, жаһандану 

процестерінің әсерінен қазіргі 

қоғамдағы кәсіптік этика және 

жұмыспен қамту құрылымдары 

саласындағы ӛзгерістерді талдау 

және зерттеу әдістері туралы толық 

түсінік қалыптастыруға бағытталған. 

 

Осы курс аясында студенттердің 

визуалды қатарларының теориялық 

талдауының әдістемесі саласындағы 

білімі кеңейтіліп, фотоқұжаттарды 

(фотосуреттер, жарнамалар, 

бейнелер) аналитикалық 

интерпретациялау дағдылары 

дамиды. Әлеуметтік теңсіздікті, 

әлеуметтік топтарды, әлеуметтік 

үрдістер визуалды түрде талданады. 
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D22 Қазіргі әлеуметтік-

саяси қозғалыстар 

 

 

Осы курс аясында қазіргі қоғамның 

ӛміріне әсер ететін қазіргі заманғы 

қоғамдық-саяси қозғалыстар 

(феминизм, неофашизм, анти-
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Әлеуметтануды 

оқыту әдістемесі 

глобализм және т.б.) зерттеледі. 

Келесі тақырыптар қарастырылады: 

қазіргі қоғамдық-саяси 

қозғалыстардың пайда болу тарихы; 

қазіргі қоғамдық-саяси 

қозғалыстардың типологиясы; қазіргі 

қоғамдық-саяси қозғалыстардың 

саяси шешімдерді қабылдауға әсері. 

 

Осы курстың аясында студенттер 

әлеуметтік-саяси ғылымдардың 

әртүрлі бӛлімдерінде және олардың 

жеке тақырыптарында оқыту 

әдістемесі, нысандары мен 

құралдары туралы жүйелі білім 

алады. ілімдерн қадағалау. Саяси 

пәндерді оқытудағы кӛрнекілік. 

Әлеуметтану ғылымның арнайы 

курстары мен арнайы пәндерін 

оқытудың ӛзгешелігі. 
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Кәсіби пәндердің кезеңі 

Таңдау бӛлігі 

D23 Мемлекеттің 

ақпараттық 

саясатында IT 

технологиялардың 

қолдануы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАҚ және саясат 

Осы курс аясында қазіргі  IT-дің 

мемлекеттің ақпараттық саясатта 

қолдану білімдері мен дағдылары 

қалыптасады. Пәннің құрылымы мен 

мазмұнында студенттерге жаңа 

ақпараттық технологиялар 

саласындағы қазіргі тенденциялар, 

олардың қоғамның әр түрлі 

салаларына әсері, бұқаралық 

коммуникациялар мен мемлекеттік 

ақпараттық саясаттағы ӛзгерістер 

туралы толық ақпарат алуға 

мүмкіндік беріледі. 

 

 

Осы курстың аясында саясат 

саласындағы бұқаралық 

коммуникацияның қазіргі процестері 

жүйелі сипатталған. Пәннің мазмұны 

мен құрылымы студенттерге қазіргі 

қоғамдағы саяси процестерді 

ақпараттық қамтамасыз етудің 

маңыздылығы мен оларды 

әлеуметтанулық талдау әдістерінің 

толық бейнесін жасауға мүмкіндік 

береді. 
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D24 Саяси 

конфликтология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саяси медиация 

Осы курс аясында қазақстандық 

қоғамның ӛзгеруіне және орыс 

ғылымының әдістемелік 

нұсқауларының ӛзгеруіне әкелген 

кеңестік тоталитарлық жүйе 

дағдарысының әсері қарастырылады. 

Осындай жағдайда, жоғары оқу 

орындарында «Конфликтология» 

пәнін оқыту мүмкін болды және 

қажет етіледі. Қақтығыцстар 

қоғамның барлық салаларында 

болып, кӛбінесе жағымсыз 

әлеуметтік ӛзгерістерге алып келеді. 

 

Осы курстың аясында саяси саладағы 

медиация рәсімдері қарастырылады, 

медиация тарихы туралы теориялық 

ақпарат ұсынылады, татуласу 

технологияларының ерекшеліктері 

ашылады, медиатор ретінде 

медиация рәсіміне қатысудың 

практикалық дағдылары игеріледі. 

ілімдерн қадағалау. Саяси пәндерді 

оқытудағы кӛрнекілік. Саяси 

ғылымның арнайы курстары мен 

арнайы пәндерін оқытудың 

ӛзгешелігі. 
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D25 Саяси сана және 

саяси тәртіп 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік-саяси 

психология 

Осы курс аясында саяси сананың 

қазіргі қоғамдық-саяси процестер 

мен құбылыстарға әсері зерттеліп, 

саяси сананы зерттеудің классикалық 

және заманауи тұжырымдамалары 

талданады, саяси сана-сезімнің саяси 

жүріс-тұрыстағы  шарттылығы 

зерттеледі. 

 

Осы курстың аясында адамның саяси 

сана мен жүріс-тұрысының және 

оның психологиялық 

құрылымдарының сыртқы (соғыс, 

терроризм, саяси шешім, этникалық 

қақтығыс, келіссӛз серіктестерін 

қабылдау) заңдылықтары 

қарастырылады. Сондай-ақ, ішкі 

(саяси қатысу, азшылықтарды 

дискриминациялау, саяси бағыт-

бағдарды қалыптастыруға) кӛңіл 

бӛлінеді. 

5 +        +   
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D26 

Паблик рилейшнз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саяси 

кӛшбасшылық 

Осы курстың аясында қоғамдық-

саяси әсерді қамтамасыз етудің жаңа 

технологияларының (брендинг, 

ребрендинг, имиджді құру және т.б.) 

әсері қарастырылады, бұл бір немесе 

басқа басқарушы тұлғаның немесе 

құрылымның тартымды бейнесін 

жасау қажеттілігімен байланысты. 

Мұның бәрі мұқият зерделеуді және 

қоғамдық қатынастар саласындағы, 

қоғамдық-саяси ықпал теориясының 

негіздерін білетін мамандарды 

даярлау жүйесін құруды қажет етеді. 

 

Бұл курс кӛшбасшылықты белгілі бір 

қасиеттер жиынтығы ретінде, оның 

ресурстарын және олар жұмыс 

істейтін жағдайларды түсінуді 

қамтамасыз етеді. Бұл арнайы пәннің 

мақсаты: кӛрнекті кӛшбасшылардың 

саясаттағы рӛлін анықтау. ілімдерн 

қадағалау. Саяси пәндерді оқытудағы 

кӛрнекілік. Саяси ғылымның арнайы 

курстары мен арнайы пәндерін 

оқытудың ӛзгешелігі. 

 

7     
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+ 

   

Профильдік пәндер кезеңі 

ЖОО бӛлігі 

D27 Әлеуметтанулық 

зерттеулерді 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Осы курстың аясында 

әлеуметтанудың сапалы және сандық 

әдістері және олардың ӛзара 

байланысы туралы білімдер 

жүйеленеді, нақты әдістерді нақты 

зерттеулердің мысалындағы осы 

әдістерді қолдану мүмкіндіктері мен 

шектеулерімен таныстыру жүзеге 

асырылады. 

6        +     +   

D28 Әлеуметтанудағы 

сапалы әдістер 

Осы курстың аясында студенттер 

жоғары сапалы әдістер - интервью, 

фокус-топтар және бақылауларды 

қолдана отырып, тәжірибелік 

сабақты жоспарлау мен жүргізудің 

негізгі ережелерімен танысады. 

Басқа тақырыптар жоғары сапалы 

әлеуметтік ақпаратты ӛңдеу және 

талдау ерекшеліктеріне арналған. 

7         +     +  

D29 

 

Әлеуметтік 

ақпаратты ӛңдеу 

және талдау 

Осы курстың аясында әлеуметтік 

нысандарды статистикалық талдау 

әдістері зерттеліп, SPSS-те жұмыс 

7        +     +   



әдістері (SPSS 

негізінде) 

істеудің негізгі дағдылары 

қалыптасады: жиіліктің таралуын, 

шартты кестелерді, корреляциялық 

қатынастарды талдау және 

әлеуметтанулық зерттеулердің 

графикалық кӛрсетілімдері 

қарастырылады. 



 

26. Оқу нәтижесінің дамуын бағалау критерийлері 

NN 

п/п 

Құзыреттілік 

түрлері  

жақсый 

Оқыту 

нәтижелері 

(код) 

Оқу нәтижелерінің атауы Оқу нәтижелерін бағалау критерийлері 

 

қанағаттанарлықсыз 

 

қанағаттанарлық жақсы Ӛте жақсы  

1 Hard Skills ОН1 Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске асыруға 

ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заңдық, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндер бойынша ӛзекті 

білімдерін кӛрсетеді; қоғам 

туралы білімді тұтас жүйе 

және адам ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рӛлі, жеке және 

заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы тараптардың 

құқықтық мүдделері және 

академиялық адалдық 

мәдениетінің қағидаттары, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық және 

әлеуметтік шарттары, зиянды 

және қауіпті факторлардың 

адамға және табиғи ортаға 

әсері ретінде латын 

графикасының негізгі 

ұғымдарында қолданады; 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын іске 

асыруға ықпал ететін 

қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану 

ғылымдары туралы 

білімі жоқ; 

Қоғам туралы білімді 

тұтас жүйе және тұлға 

ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рӛлі, 

жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын 

қорғаудағы 

тараптардың заңды 

мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметтің 

экономикалық және 

әлеуметтік 

жағдайлары, зиянды 

және қауіпті 

факторлардың 

адамдар мен қоршаған 

ортаға әсері, негізгі 

ұғымдар туралы 

қолданбайды. латын 

графикасы; 

Қоғамдық сананы 

модернизациялаудың 

негізгі бағыттарын 

іске асыруға ықпал 

ететін Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы, философия, 

қолданбалы 

экономикалық, 

құқықтық, 

жаратылыстану 

ғылымдары туралы 

білім жеткіліксіз; 

Қоғам туралы білімді 

тұтас жүйе және тұлға 

ретінде қолданбайды, 

қазіргі қоғамдағы 

рухани процестердің 

рӛлін, жеке және 

заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

тараптардың заңды 

мүдделерін, 

кәсіпкерлік қызметтің 

экономикалық және 

әлеуметтік 

жағдайларын, зиянды 

және қауіпті 

факторлардың адам 

мен қоршаған ортаға 

әсерін түсінбейді. 

латын графикасының 

негізгі ұғымдарында; 

Қоғамдық сананы 

модернизациялаудың 

негізгі бағыттарын 

іске асыруға ықпал 

ете отырып, 

философия, 

қолданбалы 

экономикалық, 

құқықтық, 

жаратылыстану 

ғылымдары бойынша,  

Қазақстанның қазіргі 

тарихы туралы тиісті 

білімдерін кӛрсетеді; 

Ол қоғам туралы 

білімді тұтас жүйе 

және тұлға ретінде 

қолданады, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рӛлін 

жақсы біледі, жеке 

және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғауда 

тараптардың заңды 

мүдделерінде, 

кәсіпкерлік қызметтің 

экономикалық және 

әлеуметтік 

жағдайларында, 

адамға зиянды және 

қауіпті факторлардың 

әсерінен. латын 

графикасының негізгі 

ұғымдарындағы 

табиғи орта; 

Терең білімге сүйене 

отырып, Қазақстанның 

қазіргі тарихын, 

қоғамдық сананы 

модернизациялаудың 

негізгі бағыттарын іске 

асыруға ықпал ететін 

философия, 

қолданбалы 

экономикалық, 

құқықтық және 

жаратылыстану 

пәндерін түсіне алады; 

Ол қоғам туралы 

білімді тұтас жүйе 

және тұлға ретінде 

қолданады, қазіргі 

қоғамдағы рухани 

процестердің рӛлі, 

жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын 

қорғаудағы 

тараптардың заңды 

мүдделері, кәсіпкерлік 

қызметтің 

экономикалық және 

әлеуметтік шарттары, 

зиянды және қауіпті 

факторлардың адамдар 

мен қоршаған ортаға 

әсері, латынның негізгі 

түсініктері. кестелер; 

2  ОН2 Ӛзінің кәсіби қызметінде Кәсіби қызметінде ол Кәсіби қызметінде ол Ӛзінің кәсіби Ӛзінің кәсіби 



 қазіргі қоғамның бәсекеге 

қабілеттілігі, прагматизм, 

ӛзара түсіністік, тӛзімділік 

және демократиялық 

құндылықтары 

басымдықтарындағы ӛзінің 

азаматтық ұстанымын бекітеді 

қазіргі қоғамның 

бәсекеге қабілеттілік, 

прагматизм, ӛзара 

түсіністік, 

толеранттылық және 

демократиялық 

құндылықтар туралы 

ӛзінің азаматтық 

ұстанымын 

растамайды.  

қазіргі азаматтық 

қоғамның бәсекеге 

қабілеттілік, 

прагматизм, ӛзара 

түсіністік, 

толеранттылық және 

демократиялық 

құндылықтар 

бойынша ӛзінің 

азаматтық ұстанымын 

әрең қорғай алады. 

қызметінде ол қазіргі 

қоғамның бәсекеге 

қабілеттілік, 

прагматизм, ӛзара 

түсіністік, 

толеранттылық және 

демократиялық 

құндылықтар туралы 

жеке азаматтық 

ұстанымын 

қуаттайды. 

қызметінде ол қазіргі 

қоғамның бәсекеге 

қабілеттілік, 

прагматизм, ӛзара 

түсіністік, 

толеранттылық және 

демократиялық 

құндылықтар туралы 

жеке азаматтық 

ұстанымын қуаттайды. 

3  ОН3 

 

Әлеуметтік процестер мен 

құбылыстарды талдауда 

теориялық социологиялық 

білімді қолданады; қоғамның 

трансформация процестерін: 

әлеуметтік стратификация, 

түбегейлі ӛзгерістер, 

әлеуметтік құрылымдар, 

әлеуметтік ұтқырлық 

тенденциялары, тұлғалар мен 

топтардың құндылық 

бағдарларын зерттеуде 

фактілерді, құбылыстарды, 

теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі ӛзара 

байланысты біледі және 

түсінеді; әлеуметтік 

процестерді зерттеуде тиісті 

социологиялық әдістерді 

қолданады. Қазіргі қоғамның 

даму үрдісін болжауда 

теориялық және практикалық 

білімдерін қолдана алады; 

Ол қазіргі қоғамның 

даму тенденцияларын 

болжай алмайды. 

Ол әлеуметтік 

процесстер мен 

құбылыстарды 

талдауда 

әлеуметтанулық 

парадигмаларды 

дұрыс қолдана 

алмайды. Әлеуметтік 

процестерді зерттеуде 

социологиялық 

әдістерді қалай 

қолдану керектігі 

туралы түсінік жоқ. 

Қазіргі қоғамның даму 

тенденциясын ішінара 

болжай алады. 

Ол қоғамның ӛзгеру 

процестерін: 

әлеуметтік 

стратификацияны, 

түбегейлі ӛзгерістерді, 

әлеуметтік 

құрылымдарды, 

демографиялық мінез-

құлықты, әлеуметтік 

ұтқырлық 

тенденцияларын, жеке 

адамдар мен 

топтардың 

құндылықтық 

бағдарларын жетік 

білмейді. 

Әлеуметтік 

процестерді зерттеуде 

ішінара 

социологиялық 

әдістер қолданылады. 

Қазіргі қоғамның даму 

тенденцияларын 

болжай білу. 

Әлеуметтік процестер 

мен құбылыстарды 

талдауда 

социологиялық 

парадигмаларды 

қолданады. 

Қоғамның ӛзгеру 

процестерін: 

әлеуметтік 

стратификацияны, 

түбегейлі ӛзгерістерді, 

әлеуметтік 

құрылымдарды, 

демографиялық мінез-

құлықты, әлеуметтік 

ұтқырлық 

тенденцияларын, жеке 

адамдар мен 

топтардың құндылық 

бағдарларын зерделеу. 

Әлеуметтік 

процестерді зерттеуде 

социологиялық 

әдістерді қолданады. 

Әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми 

кӛзқарастарды ескере 

отырып, 

пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

әлеуметтанулық 

ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді 

жүзеге асырады;қазіргі 

қоғамның даму 

тенденцияларын 

болжауды ӛте жақсы 

біледі. 

Ӛз зерттеулерінде 

әлеуметтік процестер 

мен құбылыстарды 

талдауда 

социологиялық 

парадигмаларды 

қолданады. 

Әлеуметтік 

процестерді зерттеуде 

тиісті социологиялық 

әдістерді толық 

қолданады. 

4  ОН4 

 

Кәсіби деңгейде білім мен 

түсініктерді қолданады, 

аргументтерді тұжырымдайды 

және проблемаларды шешеді 

және кең әлеуметтік-саяси 

мәні бар әлеуметтік саясат 

саласында негізделген 

Ол кең әлеуметтік-

саяси маңызы бар 

әлеуметтік және 

демографиялық саясат 

саласындағы нақты 

ұсыныстарды 

тұжырымдай алмайды. 

Ол кең әлеуметтік-

саяси маңызы бар 

әлеуметтік және 

демографиялық саясат 

саласындағы 

негізделген 

негізделген 

Кең қоғамдық-саяси 

маңызы бар 

әлеуметтік және 

демографиялық саясат 

саласындағы 

негізделген 

ұсыныстарды 

Кәсіби деңгейде білім 

мен түсініктерді 

қолданады, кең 

әлеуметтік-саяси 

маңызы бар әлеуметтік 

және демографиялық 

саясат саласында 



ұсынымдарды ұсынады; ресми 

статистика деректерін, 

социологиялық зерттеулердің, 

ӛзіндік эмпирикалық 

зерттеулердің, сондай-ақ 

әлемдік әлеуметтану 

ғылымының деректерін 

пайдаланады. 

Онда ресми 

статистика, 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

нәтижелері, ӛзіндік 

эмпирикалық 

зерттеулер, сонымен 

қатар әлемдік 

әлеуметтану 

ғылымының 

мәліметтері 

қолданылмайды. 

тұжырымдарды 

тұжырымдамайды. 

Ресми статистика, 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

нәтижелері, ӛзіндік 

эмпирикалық 

зерттеулер, сонымен 

қатар әлемдік 

әлеуметтану 

ғылымының деректері 

жеткіліксіз 

пайдаланылады. 

тұжырымдайды. 

Онда ресми 

статистикалық 

мәліметтер, 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

нәтижелері, ӛзіндік 

эмпирикалық 

зерттеулер, сонымен 

қатар дүниежүзілік 

деректер 

қолданылады 

әлеуметтану ғылымы. 

толық негізделген 

ұсыныстарды 

тұжырымдайды. 

Ресми статистиканың 

деректерін, әлеуметтік 

зерттеулердің 

нәтижелерін, ӛзіндік 

эмпирикалық 

зерттеулердің, сондай-

ақ әлемдік әлеуметтану 

ғылымының 

деректерін тиімді 

пайдаланады. 

5  ОН5 Қазіргі заманғы адамның жеке 

басын қалыптастыруға 

қоғамдық-саяси жағдайлардың 

әсерін анықтайды; қазіргі 

заманғы адамның жеке басын 

қалыптастырудың қоғамдық-

саяси детерминанттарын 

ажырата біледі. 

Қазіргі адамның 

тұлғасын 

қалыптастыруға 

әлеуметтік-саяси 

жағдайлардың әсерін 

анықтай алмады. 

Ол қазіргі адамның 

жеке басының 

қалыптасуының 

қоғамдық-саяси 

детерминанттарын 

ажырата алмайды. 

Ол қазіргі заманғы 

тұлғаның 

қалыптасуына 

қоғамдық-саяси 

жағдайлардың әсерін 

қалай анықтауға 

болатындығын 

білмейді. 

Қазіргі адамның жеке 

басын 

қалыптастырудың 

әлеуметтік-саяси 

детерминанттарын 

ішінара ажырата 

біледі. 

Қазіргі адамның жеке 

басын 

қалыптастыруға 

қоғамдық-саяси 

жағдайлардың әсерін 

анықтайды. 

Қазіргі адамның жеке 

басын 

қалыптастырудың 

қоғамдық-саяси 

детерминанттарын 

ажырата білу. 

Ол қазіргі заманғы 

тұлғаның 

қалыптасуына 

қоғамдық-саяси 

жағдайлардың әсерін 

қалай анықтауға 

болатындығын жақсы 

біледі. 

Ол қазіргі адамның 

жеке басының 

қалыптасуының 

қоғамдық-саяси 

детерминанттарын ӛте 

жақсы ажырата біледі. 

6  ОН6 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік 

саясаттың қалыптасу 

ерекшеліктерін басшылыққа 

алады. 

Ол әлеуметтік 

саясатты 

қалыптастыру 

ерекшеліктерін 

басшылыққа алмайды, 

қазіргі қоғамның 

сипаттамалары мен 

шарттары туралы 

түсінік жоқ. 

Ол әлеуметтік 

саясаттың қалыптасу 

ерекшелігіне бейім 

емес, қазіргі қоғамның 

сипаттамалары мен 

жағдайлары туралы 

нашар түсініктерге ие. 

Ол қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік саясаттың 

қалыптасу 

ерекшеліктерін жақсы 

біледі. 

Қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік саясаттың 

қалыптасу 

ерекшеліктерін еркін 

басшылыққа алады. 

7  ОН7 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-

демографиялық процестердің 

даму тенденцияларын талдай 

және болжай білу; қазіргі 

қоғамның негізгі институттары 

мен процестерін зерттеуде 

теориялық білім мен 

қолданбалы әдістерді 

Қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік-

демографиялық 

процестердің даму 

тенденцияларын 

талдауды және 

болжауды білмейді; 

қазіргі қоғамның 

Қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік-

демографиялық 

процестердің даму 

тенденцияларын 

талдау және болжау 

процедураларын жетік 

білмейді; Қазіргі 

Қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік-

демографиялық 

процестердің даму 

тенденцияларын 

талдай және болжай 

білу; Ол қазіргі 

қоғамның негізгі 

Қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік-

демографиялық 

процестердің даму 

тенденцияларын 

талдауды және 

болжауды еркін біледі; 

Қазіргі қоғамның 



қолданады. негізгі институттары 

мен процестерін 

зерттеуде теориялық 

білім мен қолданбалы 

әдістерді қолдану 

дағдылары жетіспейді. 

қоғамның негізгі 

институттары мен 

процестерін зерттеуде 

теориялық білімді 

және қолданбалы әдіс-

тәсілдерді қолдана 

білмейді. 

институттары мен 

процестерін зерттеуде 

теориялық білімді 

және қолданбалы 

әдістерді қолдана 

біледі. 

негізгі институттары 

мен процестерін 

зерттеуде теориялық 

білімді және 

қолданбалы әдістерді 

қолдану шеберлігі бар. 

8  ОН8 Ғылыми зерттеу және 

академиялық жазу әдістерін 

біледі және оларды кәсіби 

қызметте қажетті әр түрлі 

жанрлық бағыттағы мәтіндерді 

құрастыруда қолданады және 

әртүрлі мақсатты аудитория 

үшін зерттеу нәтижелерін 

ұсыну ережелерін біледі. 

Ол кәсіби қызметте 

қажет әр түрлі 

жанрлық бағыттағы 

мәтіндерді қалай 

жасау керектігін 

білмейді және әртүрлі 

мақсатты аудиторияға 

зерттеу нәтижелерін 

ұсыну ережелерін 

білмейді. 

Кәсіби қызметке 

қажет әр түрлі 

жанрдағы мәтіндерді 

жасау дағдылары 

жеткіліксіз; зерттеу 

нәтижелерін әртүрлі 

мақсатты аудиторияға 

ұсыну ережелерін 

жетік білмейді. 

Ол кәсіби қызметте 

қажет жанрлық 

бағыттағы мәтіндерді 

құра алады және 

зерттеу нәтижелерін 

әртүрлі мақсатты 

аудиторияға ұсыну 

ережелерін жақсы 

біледі. 

Ғылыми зерттеулер 

мен академиялық жазу 

әдістерін біледі және 

оларды кәсіби 

қызметте қажетті әр 

түрлі жанрлық 

бағыттағы мәтіндерді 

құрастыруда 

қолданады және әр 

түрлі мақсатты 

аудитория үшін 

зерттеу нәтижелерін 

таныстыру ережелерін 

еркін меңгерген. 

9  ОН9 Ақпараттық қоғамды 

қалыптастыру тетіктері мен 

қағидаттарын зерделеу 

саласындағы озық білімге, акт 

және IT-нің қоғамдағы 

құрылымдық ӛзгерістерге, 

мәдениетке және бала, ана 

және қартаю саласындағы 

әлеуметтік саясаттың 

траекторияларына әсерін 

кӛрсетеді; менеджмент, 

урбанистика, мәдениет, 

әлеуметтік саясат және 

әлеуметтік инженерия 

саласында талдамалық және 

басқарушылық шешімдер 

қабылдай алады. 

Онда ақпараттық 

қоғамды 

қалыптастырудың 

тетіктері мен 

принциптері, АКТ 

және АТ-ның 

қоғамдағы 

құрылымдық 

ӛзгерістерге, 

мәдениетке әсері және 

бала, ана және қартаю 

саласындағы 

әлеуметтік саясаттың 

жолдары ашылмаған; 

басқару, қала 

құрылысы, мәдениет, 

әлеуметтік саясат 

және әлеуметтік 

инженерия саласында 

аналитикалық және 

басқарушылық 

шешімдер қабылдай 

алмау. 

Ақпараттық қоғам 

құрудың тетіктері мен 

қағидалары, АКТ 

және АТ-ның 

қоғамдағы, 

мәдениеттегі 

құрылымдық 

ӛзгерістерге әсері 

және бала, ана және 

қартаю саласындағы 

әлеуметтік саясат 

жолдары; басқару, 

қала құрылысы, 

мәдениет, әлеуметтік 

саясат және 

әлеуметтік инженерия 

саласында 

аналитикалық және 

басқарушылық 

шешімдер қабылдауға 

жеткіліксіз. 

Онда ақпараттық 

қоғамды 

қалыптастыру 

тетіктері мен 

принциптері, АКТ мен 

АТ-ның қоғамдағы 

құрылымдық 

ӛзгерістерге, 

мәдениетке әсері және 

бала, ана және қартаю 

саласындағы 

әлеуметтік саясаттың 

жолдары 

айқындалады; 

басқару, қала 

құрылысы, мәдениет, 

әлеуметтік саясат 

және әлеуметтік 

инженерия саласында 

аналитикалық және 

басқарушылық 

шешімдер қабылдауға 

қабілетті. 

Ақпараттық қоғамды 

қалыптастырудың 

тетіктері мен 

принциптерін, АКТ 

мен АТ-ның қоғамдағы 

құрылымдық 

ӛзгерістерге, 

мәдениетке және бала, 

ана және қартаю 

саласындағы 

әлеуметтік саясат 

жолдарына еркін 

ашады; басқару, қала 

құрылысы, мәдениет, 

әлеуметтік саясат және 

әлеуметтік инженерия 

саласында 

аналитикалық және 

басқарушылық 

шешімдер қабылдауға 

қабілетті. 

10  ОН10 АКТ және АТ-ның қазіргі АКТ және АТ-ның АКТ мен АТ-ның Ол АКТ мен АТ-ның АКТ және АТ-ның 



қоғамға жағымды және теріс 

әсерінің параметрлерін 

анықтай білу және болашақ 

кәсіби қызметінде ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды белсенді 

қолдану; ақпараттық 

технологияларды адам 

қызметінің түрлі салаларында 

қолданудың техникалық 

мүмкіндіктері мен болашағын 

бағалай білу. 

қазіргі қоғамға 

жағымды және теріс 

әсерінің 

параметрлерін 

анықтай алмайтын, 

болашақ кәсіби 

қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдана алмайды 

ақпараттық 

технологияларды адам 

қызметінің әртүрлі 

салаларында 

қолданудың 

техникалық 

мүмкіндіктері мен 

болашағын бағалай 

алмайды. 

қазіргі қоғамға 

жағымды және теріс 

әсерінің 

параметрлерін әлсіз 

анықтайды, болашақ 

кәсіби қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

нашар қолданады; 

ақпараттық 

технологияларды адам 

қызметінің әртүрлі 

салаларында 

қолданудың 

техникалық 

мүмкіндіктері мен 

перспективаларын 

нашар бағалайды. 

қазіргі қоғамға 

жағымды және теріс 

әсерінің 

параметрлерін жақсы 

анықтайды; болашақ 

кәсіби қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

тиімді қолданады; 

ақпараттық 

технологияларды адам 

қызметінің түрлі 

салаларында 

қолданудың 

техникалық 

мүмкіндіктері мен 

болашағын бағалай 

біледі. 

қазіргі қоғамға 

жағымды және теріс 

әсерінің параметрлерін 

еркін анықтай білу 

және болашақ кәсіби 

қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

белсенді қолдану; 

ақпараттық 

технологияларды адам 

қызметінің әртүрлі 

салаларында 

қолданудың 

техникалық 

мүмкіндіктері мен 

болашағын бағалауды 

біледі. 

11 ОН11 Әлеуметтік-саяси процестерді 

және олардың қазіргі қоғам 

мен адамға әсерін талдау 

кезінде аналитикалық 

қабілеттерді қолданады; 

әлеуметтік-саяси процестердің, 

құбылыстар мен оқиғалардың 

заңдылықтарын талдау кезінде 

алынған теориялық және 

практикалық білімдерді 

түсінеді және пайдаланады; 

әлеуметтік-саяси процестерді 

зерттеуде әрі қарай оқуды ӛз 

бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары бар. 

Ол аналитикалық 

қабілеттерді 

игермеген, оларды 

қоғамдық-саяси 

процестерді талдауда 

қолдана алмайды; 

Алынған теориялық 

және практикалық 

білімдерін қоғамдық-

саяси процестерді, 

құбылыстар мен 

оқиғаларды талдауда 

қолдана алмайды. 

Талдау қабілеті әлсіз, 

оларды әрқашан 

қоғамдық-саяси 

процестерді талдауда 

қолдана алмайды; 

қоғамдық-саяси 

процестердің, 

құбылыстар мен 

оқиғалардың 

заңдылықтарын 

талдау кезінде 

теориялық және 

практикалық білімге 

нашар бағдарланған. 

Талдау қабілеті 

жеткілікті; 

оларды қоғамдық-

саяси процестерді 

талдауда қолдануды 

біледі және олардың 

қазіргі қоғам мен 

адамға әсерін түсінеді; 

қоғамдық-саяси 

процестердің, 

құбылыстар мен 

оқиғалардың 

заңдылықтарын 

талдау үшін жақсы 

теориялық және 

практикалық білімге 

ие. 

Әлеуметтік-саяси 

үдерістерді талдау 

үшін аналитикалық 

әдістерді еркін 

меңгерген, олардың 

қазіргі қоғамға әсерін 

түсінеді; 

 әлеуметтік-саяси 

процестердің, 

құбылыстар мен 

оқиғалардың 

заңдылықтарын талдау 

үшін тамаша 

теориялық және 

практикалық білімі 

бар; әлеуметтік-саяси 

процестерді зерттеуде 

әрі қарай оқуды ӛз 

бетінше жалғастыру 

үшін қажетті оқу 

дағдылары бар 

2 Soft skills ОН12 Қазіргі заманғы қоғамдарды 

жаңғырту мен 

трансформациялаудың жүріп 

жатқан процестеріне 

Ол қазіргі қоғамды 

жаңғырту мен қайта 

құру процестеріне 

әлеуметтік-саяси 

Қазіргі қоғамның 

жаңару және қайта 

құрылу процестеріне 

саяси процестердің 

Ол қазіргі қоғамдағы 

жаңару мен қайта 

құру процестеріне 

әлеуметтік-саяси 

Ол қазіргі қоғамның 

жаңару және қайта 

құру процестеріне 

әлеуметтік-саяси 



әлеуметтік-саяси процестердің 

әсер ету дәрежесін анықтауда 

білімі мен түсінігін кӛрсетеді; 

қазіргі заманғы әлеуметтік-

саяси процестердегі негізгі 

құралдар ретінде саяси 

медиацияны,PR сараптамалық 

бағалауды ұйымдастыра және 

жүргізе алады. 

процестердің әсер ету 

дәрежесін анықтай 

алмайды; 

Саяси медиацияға, PR-

ға сараптамалық 

бағалауды қалай 

ұйымдастыруға және 

ӛткізуге 

болатындығын 

білмейді. 

әсер ету деңгейіне 

нашар бағдарланған; 

Ол қазіргі заманғы 

қоғамдық-саяси 

процестердің негізгі 

құралы ретінде саяси 

медиацияға, PR-ға 

сараптамалық 

бағалауды 

ұйымдастыра және 

жүргізе алмайды. 

процестердің әсер ету 

дәрежесін жақсы 

түсінеді; 

Қазіргі заманғы 

қоғамдық-саяси 

процестердің негізгі 

құралы ретінде саяси 

медиацияға, PR-ға 

сараптамалық 

бағалауды қалай 

ұйымдастыруға және 

жүргізуге 

болатындығын сапалы 

біледі. 

процестердің әсер ету 

дәрежесін жақсы 

түсінеді; 

Жоғары деңгейде 

қазіргі заманғы 

қоғамдық-саяси 

процестердің негізгі 

құралы ретінде саяси 

медиацияға, PR-ға 

сараптамалық 

бағалауды 

ұйымдастыра және 

жүргізе алады. 

ОН13 Әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми пайымдауларды 

ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру 

үшін социологиялық 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асырады; 

эмпирикалық социологиялық 

зерттеулердің мақсаттары мен 

міндеттерін тұжырымдайды, 

деректерді жинаудың барабар 

әдістерін таңдайды; 

эмпирикалық социологиялық 

зерттеулердің нәтижелерін 

талдайды, қоғамдық пікір 

кӛріністерінің корреляциялары 

мен заңдылықтарын 

шығарады; зерттеу тапсырыс 

берушілерімен, 

респонденттермен, қоғамның 

әртүрлі әлеуметтік 

топтарының ӛкілдерімен 

келіссӛздер жүргізеді. 

Эмпирикалық 

социологиялық 

зерттеудің мақсаттары 

мен міндеттерін қалай 

тұжырымдау 

керектігін білмейді, 

мәліметтер жинаудың 

барабар әдістерін 

қалай таңдауға 

болатындығын 

білмейді; 

Эмпирикалық 

социологиялық 

зерттеулердің 

нәтижелерін талдай 

алмайды, қоғамдық 

пікірдің кӛрінісі мен 

ӛзара байланысын ала 

алмайды; Ол 

зерттеушілермен, 

респонденттермен, 

қоғамның түрлі 

әлеуметтік 

топтарының 

ӛкілдерімен 

келіссӛздер жүргізе 

алмайды. 

Эмпирикалық 

әлеуметтанулық 

зерттеудің мақсаттары 

мен міндеттерін 

тұжырымдай алмаған, 

мәліметтер жинаудың 

барабар әдістерін 

таңдауда нашар 

басшылыққа алған; 

Бұл эмпирикалық 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

нәтижелеріне әлсіз 

талдау жасайды, 

сапалы емес қоғамдық 

қатынастар мен 

қоғамдық пікірдің 

кӛріністерін 

анықтайды; 

зерттеушілермен, 

респонденттермен, 

қоғамның әртүрлі 

әлеуметтік 

топтарының 

ӛкілдерімен нашар 

келіссӛздер жүргізеді. 

Ол эмпирикалық 

әлеуметтанулық 

зерттеудің мақсаттары 

мен міндеттерін қалай 

тұжырымдауды біледі, 

мәліметтер жинаудың 

тиісті әдістерін таңдай 

біледі; 

Ол эмпирикалық 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

нәтижелеріне сапалы 

талдау жасайды, 

қоғамдық пікірдің 

кӛрінісі мен 

байланысын айқын 

кӛреді; зерттеуге 

тапсырыс 

берушілермен, 

респонденттермен, 

қоғамның әртүрлі 

әлеуметтік 

топтарының 

ӛкілдерімен сапалы 

келіссӛздер жүргізеді. 

Эмпирикалық 

әлеуметтанулық 

зерттеулердің 

мақсаттары мен 

міндеттерін 

тұжырымдай алады, 

деректерді жинаудың 

тиісті әдістерін 

таңдауға ӛте жақсы 

бағытталған; 

Эмпирикалық 

социологиялық 

зерттеулердің 

нәтижелеріне жоғары 

сапалы талдау 

жасайды, қоғамдық 

пікір кӛріністерінің 

корреляциялары мен 

заңдылықтарын дұрыс 

кӛреді; зерттеу 

тапсырыс 

берушілерімен, 

респонденттермен, 

қоғамның әртүрлі 

әлеуметтік 

топтарының 

ӛкілдерімен жоғары 

сапалы келіссӛздер 

жүргізеді; әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми 

ойларды ескере 



отырып, 

пайымдауларды 

қалыптастыру үшін 

әлеуметтанулық 

ақпаратты жинауды 

және түсіндіруді 

жүзеге асырады. 

ОН14 Әлеуметтік-саяси мәселелерді 

зерделеу саласындағы оқу-

практикалық және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық 

білімді қолданады; 

сараптамалық ұсынымдарды 

тұжырымдайды; дербес 

социологиялық зерттеуді 

ұйымдастыру және жүргізу, 

зерттеу жұмысының 

нәтижелерін таныстыру 

дағдыларына ие; кәсіби 

компьютерлік 

бағдарламаларда эмпирикалық 

деректерді ӛңдеу және талдау 

әдістерін меңгерген. 

Қоғамдық-саяси 

мәселелерді зерттеу 

саласында 

сараптамалық 

ұсыныстарды 

қалыптастыру мүмкін 

емес; 

Ӛз бетінше 

социологиялық 

зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жүргізу дағдылары 

жоқ, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының 

нәтижелерін ұсынуды 

білмейді; Кәсіби 

компьютерлік 

бағдарламалардағы 

эмпирикалық 

мәліметтерді ӛңдеу 

және талдау әдістерін 

білмейді. 

Қоғамдық-саяси 

мәселелерді зерттеу 

саласында сапалы 

емес сараптамалық 

ұсыныстарды 

қалыптастырады; 

тәуелсіз 

әлеуметтанушылық 

зерттеулерді 

ұйымдастыру мен 

жүргізудегі әлсіз 

дағдылар, зерттеу 

жұмысының 

нәтижелерін ұсынуды 

білмейді; кәсіби 

компьютерлік 

бағдарламалардағы 

эмпирикалық 

мәліметтерді ӛңдеу 

мен талдауды жақсы 

білмейді. 

Әлеуметтік-саяси 

мәселелерді зерттеу 

саласында 

сараптамалық 

ұсыныстарды сапалы 

түрде 

қалыптастырады; 

Ӛз бетінше 

социологиялық 

зерттеулерді 

ұйымдастыруда және 

жүргізуде жақсы 

дағдыларға ие, 

ғылыми-зерттеу 

жұмысының 

нәтижелерін сапалы 

кӛрсетуді біледі; 

Кәсіби компьютерлік 

бағдарламалардағы 

эмпирикалық 

мәліметтерді ӛңдеу 

мен талдауды жақсы 

біледі. 

Әлеуметтік-саяси 

мәселелерді зерттеу 

саласындағы жоғары 

сапалы сараптамалық 

ұсыныстарды 

тұжырымдайды; 

ӛз бетінше 

социологиялық 

зерттеуді ұйымдастыру 

мен жүргізудің үздік 

дағдыларына ие, 

зерттеу жұмысының 

нәтижелерін жоғары 

сапалы түрде ұсынады; 

Кәсіби компьютерлік 

бағдарламаларда 

эмпирикалық 

деректерді ӛңдеу және 

талдау әдістерін 

жоғары кәсіби 

деңгейде біледі; 

әлеуметтік-саяси 

мәселелерді зерттеу 

саласындағы оқу-

практикалық және 

кәсіби міндеттерді 

шешу үшін теориялық 

және практикалық 

білімді қолданады 

ОН15 Теориялық және қолданбалы 

ақпаратты жүйелендіре алады; 

әлеуметтік-мәдени және 

әлеуметтік-саяси процестерді 

зерттеуде фактілердің, 

құбылыстардың, теориялардың 

және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктердің білімі 

мен түсінігін қолданады. 

Теориялық және 

қолданбалы 

ақпараттарды 

жүйелеуді білмейді. 

Теориялық және 

қолданбалы ақпаратты 

жүйелеуге әлсіз 

бағдарланған. 

Теориялық және 

қолданбалы 

ақпараттарды жүйелей 

алатын сапалы .  

Теориялық және 

қолданбалы ақпаратты 

жүйелеуді біледі; 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді 

біледі және түсінеді 



27. Жұмыс берушілер тізімі 
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