Отбасы институтында орын алған
өзгерістер: себептері мен нәтижелері.
Әлем елдері және Қазақстан
Республикасының отбасы саясатының
негізгі бағыттары. Курс жас
ғалымдарды отбасының әлеуметтік
мәселелерін зерттеуге бағдарлайды. /
Изменения, которые происходит в
институте семьи: причины и
результаты. Основные направления
семейной политики в странах мира и
в Республике Казахстан. Курс
ориентирует молодых ученых на
исследование социальных проблем
семьи.
Курс жастардың әлеуметтік
мобильділігінің теориялық тұжырымдамалары саласында білім алуға
бағдарлайды, әлеуметтік лифт немесе
мансап ұғымдарын зерттейтін ғылыми
бағыттарды талдайды. / Курс
ориентирует на получение знаний в
области теоретических концепций
социальной мобильности молодежи,
анализирует научные направления
исследование понятий социального
лифта или карьеры.

1

KOSA
RKK/S
PORPJ
6304

Қоғамның
отбасы
саясаты және
әйелдердің
репродуктивт
ік көңілкүйі/Семейна
я политика
общества и
репродуктивн
ое поведeния
женщин

2

JAMA/
SSMM
6304

Жастардың
әлеуметтік
мобильділігі
әлеуметтануы
/Социология
социальной
мобильности
молодежи

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

Пререквизиттер/
Пререквизиты

Постреквизиттер
/ Постреквизиты

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу нәтижесі)
Формируемые компетенции (Ожидаемые
результаты )

Семестр

Пәннің қысқаша мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель изучения
дисциплины, краткое содержание,
основные разделы

ECTS

Пәндер
атауы/
Наименовани
е
дисциплины

KZ

Пәндер коды/
Коды дисциплины

№
п/п

Кредит саны/
Количество
кредитов

Мамандық/Специальность _____6М050100 – Әлеуметтану / Социология _____________________
Академиялық дәрежесі/Академическая степень___ «6М050100 – Әлеуметтану» мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі / Магистр
социальных наук по специальности «6М050100 – Социология»

3

5

3

Әлеуметтік
болжамдау және
үлгілеу
Қазақстан
халқының
қарым-қатынас
мәдениеті /
Социальное
прогнозирование
и моделирование
Культура
общения народа
Казахстана

Әлеуметтік
жаңғыру және
салық саясаты
Публистикалық
әлеуметтану/
Социальная
модернизация и
налоговая
политика
Публичная
социология

Теорияны және отбасының әлеуметтік
функцияларының практикалық көрініс
табуын меңгерген магистрант қазіргі
заманғы отбасыға тән мәселелерді шешу
жолдарын ғылыми тұрғыда негіздеуге
қабілетті. / Магистрант, владеющим теорией
и практическими проявлениями социальных
функции семьи, способен научно обосновать
путей решения проблемных вопросов
современной семьи.

3

5

3

Әлеуметтанудағ
ы ғылымизерттеу
жұмыстарының
әдіснамасы мен
әдістері
Әлеуметтік
болжамдау және
үлгілеу /
Методология и
методы научноисследовательск

Публистикалық
әлеуметтану
Әлеуметтік
жаңғыру және
салық саясаты/
Публичная
социология
Социальная
модернизация и
налоговая
политика

Магистрант жастардың әлеуметтік тіршілік
әрекетін талдау үдерісінде қолдану үшін,
сондай-ақ, тарихи қалыптасқан және
қоғамдық құрылымда өзгеретін, әлеуметтік
стратификацияның нақты-жағдайлы
көрсеткіштерімен объективті түрде
шарттасқан белгілі бір траекториялар
бойынша қоғамның әлеуметтік координаттау
жүйесіндегі орын ауыстыруларды зерттеу
үшін мобильділіктің көптеген түрлері
туралы білімді меңгеруі керек. / Специалист
должен владеть знаниями различных видов

ой работы в
социологии
Социальное
прогнозирование
и моделирование

3

HAKA
J/SZNS
R 6305
Халықты
әлеуметтік
қорғау және
әлеуметтік
жұмыс /
Социальная
защита
населения и
социальная
работа

4

ABTO
BU/TS
APAO
6305

Әлеуметтік
бейімделу
теориясы
және
оралмандард
ың
бейімделуі
үдерісі /
Теории
социальной
адаптации и
процесс

Курстың мақсаты халықты әлеуметтік
қорғаудың қоғамдық маңызы,
әлеуметтік жұмыстың фнкционалды
мазмұны, қазіргі әлемдегі халықты
әлеуметтік қорғау мәселелері және
Қазақстан мемлекетінің халықты
әлеуметтік қорғауға байланысты
саясаты магистранттардың халықты
әлеуметтік қорғаудың теориясы мен
практикасын игеруі болып табылады. /
Целью курса является освоение
магистрантами теорию и практики
социальной защиты населения. Также
общественная значимость социальной
защиты населения. Функциональное
содержание социальной работы.
Вопросы социальной защиты
населения в современном мире.
Политика казахстанского государства
по социальной защите населения.
Қазіргі кезде білім берудің негізгі
міндеті гуманитарлық парадигмаға
сай тұлғалық бағдарлы білім беру
болып табылады. Ол үйлесімді,
ізгілікті-кемел, әлеуметтік белсенді,
кәсіби білікті және өзін өзі дамытатын
тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.
Көші-қон үдерісімен байланысты
маңызды мәселелердің бірі
оралмандардың қоныстану аймақтарындағы әлеуметтік-экономикалық
бейімделуі. Әлеуметтік-экономика-

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

3

5

3

Әлеуметтік
болжамдау және
үлгілеу
Қазақстан
халқының
қарым-қатынас
мәдениеті/
Социальное
прогнозирование
и моделирование
Культура
общения народа
Казахстана

Әлеуметтік
жаңғыру және
салық саясаты
Публистикалық
әлеуметтану/
Социальная
модернизация и
налоговая
политика
Публичная
социология

3

5

3

Әлеуметтанудағ
ы ғылымизерттеу
жұмыстарының
әдіснамасы мен
әдістері
Әлеуметтік
болжамдау және
үлгілеу /
Методология и
методы научноисследовательск

Публистикалық
әлеуметтану
Әлеуметтік
жаңғыру және
салық саясаты/
Публичная
социология
Социальная
модернизация и
налоговая
политика

мобильности для использования в процессе
анализа социальной жизнедеятельности
молодежи, исследования перемещений в
системе социальных координат общества по
определенным траекториям, объективно
обусловленным исторически сложившимся и
изменяющимся в общественной структуре и
конкретно-ситуационным параметрам
социальной стратификации
Болашақ әлеуметтанушы жас ғалым елдегі
және әлемдегі әлеуметтік қорғау саясаты мен
оның шынайы көрінісі туралы білімді
меңгеру нәтижесінде қоғамдық өмірдің осы
саласындағы мәселелер туралы өзінің
әлеуметтік түсінігін қалыптастырады. /
Магистрант-социолог овладев знаниями о
политике и реальностях социальной защиты
в стране и мире, формирует свое
социологическое видение проблем в этой
области общественной жизни.

Маман тұлғалық бағдарлы білім берудің
әртүрлі түрлері, оралмандардың қоныстану
аймақтарындағы әлеуметтік-экономикалық
бейімделу мәселелері туралы білімді
меңгеруі керек. / Специалист должен владеть
знаниями различных видов личностно
ориентированного образования, проблемами
социально-экономической адаптации
оралман в зонах поселения.

адаптации
оралманов

5

PA/PS
6306

Публистикал
ық
әлеуметтану
/Публичная
социология

лық бейімделу қоғамның экономикалық кеңістігіндегі тәлім-тәртіп
дағдыларын меңгерудің құралы болып
табылады. / Основной задачей
образования в настоящее время
является личностно ориентированное
образование, соответствующее
гуманитарной парадигме, которой
свойственны ориентиры на создание
гармоничной, нравственно-совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. Одной из
важнейших проблем связанных с
миграционными процессами, является
проблема социально-экономической
адаптации оралман в зонах поселения.
Социально-экономическая социализация выступает средством, для
овладения навыками поведения в
экономическом пространстве
общества
Курс магистранттардың әлемдік және
отандық ғылымдағы публистикалық
әлеуметтану теориясы мен
практикасын, әлеуметтік білімнің әлі
де жете зерттелмеген саласын
игеруіне бағытталған./ Курс
ориентирован на освоение
магистрантами теории и практики
публичной социологии в мировой и
отечественной науке, слабоизученной
сферы социологического знания.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

ой работы в
социологии
Социальное
прогнозирование
и моделирование

3

5

3

Қоғамның
отбасы саясаты
және әйелдердің
репродуктивтік
көңіл-күйі
Халықты
әлеуметтік
қорғау және
әлеуметтік
жұмыс./
Семейная
политика
общества и
репродуктивное
поведeние
женщин
Социальная
защита
населения и

Жаһандану
теориясы және
ұлттық
мемлекеттердің
трансформацияс
ы.
Әлеуметтік
зерттеудегі
теория,
эмпирика және
праксеология /
Теория
глобализации и
трансформация
национальных
государств
Теория,
эмпирика и
праксеология в

Қарастырылып отырған курстың теориясын,
әдіснамасын және нақты практикалық
аспектілерін меңгерген маман үшін
қоғамдық өмірдің осы саласындағы
мәселелерді шешу жолдарында бағыт-бағдар
табуында қиындық туындамайды. /
Магистранту, который владеет теорией,
методологией и реальными практическими
аспектами рассмотренный курсом проблем
будет не трудно ориентироваться в способах
решения проблем в данной области
общественной жизни.

6

KAJAT
/SAISO
6306

Қоғамның
ақпараттық
жүйесіне
әлеуметтанул
ық талдау /
Социологиче
ский анализ
информацион
ной системы
общества

7

AMSS/
SMNP
6307

Әлеуметтік
модернизаци
я және салық
саясаты /
Социальная
модернизаци
я и налоговая
политика

Пәннің мақсаты – нормативтік
реттеуді міндетті түрде талап ететін
ақпараттық-компьютерлік
технологияларды қолдану және
пайдалану қажеттілігін зерттеу. Ол
жаңа әлеуметтік-коммуникативтік
тұрғыда моральдық талаптарды
қолданумен байланысты. / Цель
дисциплины – изучение
необходимости применения и
использования информационнокомпьютерных технологий, которое
требует обязательного нормативного
регулирования. Оно связано с
применением моральных требований
в новом социально-коммуникативном
контексте.

3

5

3

Қоғамдық мәселелерді шешудегі
мемлекеттік бюджеттің маңызды рөлі.
Салық саясатының әлеуметтік
маңызы. Салық саясатының
әлеуметтік мәселелері және оның
шынайы болмысы.
Пән мемлекеттік бюджеттің қоғамдық
маңыздылығын әлеуметтану
тұрғысында тануға бағдарланған./
Решающая роль государственного
бюджета в решении общественных
проблем. Социальная значимость
налоговой политики.
Социологические проблемы
налоговой политики и ее реальной
действительности.
Предмет ориентирован на
социологическое познание
общественной значимости

2

3

3

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.

социальная
работа
Халықты
әлеуметтік
қорғау және
әлеуметтік
жұмыс.Қоғамны
ң отбасы саясаты
және әйелдердің
репродуктивтік
көңіл-күйі/
Социальная
защита
населения и
социальная
работа Семейная
политика
общества и
репродуктивное
поведeние
женщин
Халықты
әлеуметтік
қорғау және
әлеуметтік
жұмыс.Қоғамны
ң отбасы саясаты
және әйелдердің
репродуктивтік
көңіл-күйі /
Социальная
защита
населения и
социальная
работа Семейная
политика
общества и
репродуктивное
поведeние
женщин

социологическо
м исследовании
Әлеуметтік
зерттеудегі
теория,
эмпирика және
праксеология
Жаһандану
теориясы және
ұлттық
мемлекеттердің
трансформацияс
ы./ Теория,
эмпирика и
праксеология в
социологическо
м исследовании
Теория
глобализации и
трансформация
национальных
государств
.Әлеуметтік
зерттеудегі
теория,
эмпирика және
праксеология
Жаһандану
теориясы және
ұлттық
мемлекеттердің
трансформацияс
ы/ Теория,
эмпирика и
праксеология в
социологическо
м исследовании
Теория
глобализации и
трансформация
национальных

Ақпараттық-коммуникациялық үдерістердің
қалыптасу аспектілері туралы білімді
меңгерген жас ғалым осы саладағы
мәселелерді шешу туралы өзінің
әлеуметтанулық көзқарасын
қалыптастырады. / Магистрант овладев
знаниями об аспектах формирования
информационно-коммуникационных
процессов сформулирует свое
социологическое видения решения проблем
данной сферы.

Бюджетті қалыптастырудың аспектілері
туралы білімді меңгерген жас ғалым осы
саладағы мәселелерді шешу туралы өзінің
әлеуметтанулық көзқарасын
қалыптастырады. / Магистрант овладев
знаниями об аспектах формирования
бюджета сформулирует свое
социологическое видения решения проблем
данной сферы.

государственного бюджета.
8

KEKU
S/ESN
PK/ES
NPK
6307

Зав.кафедрой

Қазақстанны
ң этникалық
құрылымы
мен ұлттық
саясаты/Этни
ческая
структура и
национальная
политика

Қазақстан аумағында тұратын қазіргі
заманғы ірі этникалық топтардың
мәдени және күнделікті
сипаттамаларын талдау маңызды
орын алуда. Курстың мақсаты этникалық халықтардың тарихы мен
этностық байланыстарын, олардың
өзара әрекеттесуін әлеуметтік талдау.
/ Анализ культурно-бытовых
особенностей крупных современных
этнических образований,
проживающих на территории
современного Казахстана является
актуальным. Целью курса является
социологический анализ этнической
истории, этнических связях народов,
их взаимодействии.

______________ Симтиков Ж.К.

Ф ҚазҰПУ 703-05-18. Элективті пәндер каталогі. Екінші басылым.
Ф КазНПУ 703-05-18. Каталог элективных дисциплин. Издание второе.
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Білім
әлеуметтануыны
ң дамуы мен
әдіснамалық
негіздері
Қазіргі заманғы
стратификациял
ық процесстер /
Развитие и
методологически
е основы
социологии
образования
Современные
стратификацион
ные процессы

Публистикалық
әлеуметтану
Әлеуметтік
жаңғыру және
салық саясаты/
Публичная
социология
Социальная
модернизация и
налоговая
политика

Курсты аяқтау барысында жас маман
көпұлтты және көпмәдениетті қарымқатынастар барысында жоғары деңгейдегі
мамандандырылған маман ретінде өзін
көрсете алуы тиіс. Қарым-қатынас
мәдениетінде мәдени саясат
стратегияларының қағидаларын мемлекеттік
ұлттық саясатта дұрыс қолдана білу
методикаларын меңгеруі шарт. / Магистрант
по окончании курса должен быть
компетентен в профессиональном общении и
межкультурном и межэтническом
взаимодействии. Иметь навыки в решении
прикладных профессиональных проблем
культуры общения, в теоретических и
практических стратегиях культурной
политики, в сфере реализации
государственной национальной политики.

