


ЖАЛПЫУНИВЕРСИТЕТТІК САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ 

 6М050100-Әлеуметтану мамандығы бойынша 

 

Академиялық дәрежесі –  «6М050100-Әлеуметтану» әлеуметтік ғылымдар магистрі мамандығы бойынша 

 

№ 
п/п 

 Пән атауы 
 

 Курстың қысқаша мазмұны мен 
мақсаты 

 

Негізгі бөлімдер 
 

 
Кред

ит 

саны 

Сем. Пререкв
изиттер 

Пострекви
зиттер 

Пәнді оқыту барысындағы қол 
жеткізер жетістіктер (білім 

алушылардың білімі, 

жетістіктері)  

1 БДКВ1 

Қазақстанд

ық қоғам 

және дін: 
әлеуметтік 

талдау  

 

Дін әлеуметтік институт ретінде 

мемлекет пен қоғам өмірінде зор 

орынға ие. Кеңес өкіметі құлдырап 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан 
кейінгі кезеңдерде қоғам өмірінде 

дінге деген қызығушылық арта түсті. 

Курстың мақсаты діннің халықаралық 
қарым-қатынас пен саясатқа, 

қазақстандық қоғамның заманауи 

рухани-мәдени дамуына әсерін 
көрсете отырып, дінге сенушілер мен 

діни қауымдастықтардың арта түсуін 

діннің қоғамдағы статусы ретінде 

талдау жасау.  

Діннің әлеуметтік 

институты. Діннің 

қазақстандық қоғамның 

замануи рухани-мәдени 
дамуына, халықаралық 

қарым-қатынас пен 

саясатқа тигізер әсерін 
талдау. 

3 1 Аймақт

ық 

әлеумет

тану, 
отбасы 

әлеумет

тану 

Әлеуметті

к 

стратифик

ациялық 
процесстер

. Білім 

әлеуметтан
уының 

дамуы мен 

әдіснамал
ық 

негіздері  

  Дін әлеуметтануы негіздері 

методологиясының 

құрылымдық негіздері мен 

дәстүрлі діндердің қазіргі 
жағдайына талдау жасау 

арқылы жүйелеу: Ислам, 

Христиан діні (православие 
және католицизм), сондай-ақ 

Қазақстандағы жаңа діни 

қауымдастықтардың негізгі 
ұстанымдары . 

2 БДКВ1 

Қоғамдағы 

гендерлік 

қатынастар  

Курс гендерлік теорияны  және 

зерттеу жүргізу әдістемесін қолдану 

мүмкіндіктерін талдауға бағытталған. 

Курстың мақсаты - студенттерді 
Батыс пен Қазақстандағы тарихи 

және қазіргі заманғы перспективалар 

тұрғысынан гендерлік 
әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын, 

тәсілдерін және бағыттарын 

таныстыру.  

Гендерлік 

әлеуметтанудағы 

зерттеулердің 

ерекшелігі. Жұмыспен 
қамтудың гендерлік 

аспектілері.  

3 1 Аймақт

ық 

әлеумет

тану, 
отбасы 

әлеумет

тану 

Әлеуметті

к 

стратифик

ациялық 
процесстер

. Білім 

әлеуметтан
уының 

дамуы мен 

әдіснамал
ық 

негіздері 

Магистрант теориялық 

көзқарастарды гендерлік 

құбылыспен салыстыруды 

ажырата білу қабілетіне ие 
болуы керек, әлеуметтік 

тарих, даму кезеңдері, негізгі 

сипаттамалары, әлеуметтік 
институттың әлеуметтанулық 

талдауының мүмкіндіктері 

туралы түсінікке ие болуы 
керек.  

 

3 БДКВ1 

Рухани 
саласы: 

адам және 

Қазіргі заман жағдайында жаңаша 

ойлаумен қатар рухани жаңарту 
қажеттілігі туады. 

Руханилықты қоғамдық құндылықтар 

Адам санасы мен 

рухани әлемі туралы 
философиялық, діни 

және ғылыми түсінігі. 

 1 Эконом

икалық 
әлеумет

тану, 

Білім 

әлеуметтан
уының 

дамуы мен 

Курс аяқталғаннан кейін 

магистрант жеке тұлғаның 
рухани өмірін рухани қызмет 

пен шығармашылық 



қоғам  мен қажеттіліктер жүйесінде 

жетілдіру біздің уақыттың негізгі 
бағыты болып табылады. 

Курс мақсаты: тарих субъектісі мен 

бүкіл адами прогресс ретінде адам 

туралы жаңа көріністі талдау, 
қажеттіліктер мен мүдделерді 

қалыптастыруды зерттеу, адамның 

практикалық өмірінде идеалды 
қалыптастыруды жүзеге асыру.  

Философиядағы сана 

мәселесі. Сана 
категориясы адамның 

рухани қызметінде 

туындайтын барлық 

нысандарының 
көріністерін талдауда 

олардың біртұтастығы 

мен тұтастығының 
негізі болып 

табылады.Генезис сана 

және оның қоғамдық 
табиғаты. Сана және 

психикалық қызметтің 

жоғары нысандары – 

ойлау, ес, ерік, 
эмоциялар. Сана және 

тіл. 

этноәле

уметтан
у 

әдіснамал

ық 
негіздері 

Әлеуметті

к 

стратифик
ациялық 

процесстер

.  

субъектісі ретінде тереңдетіп 

түсінумен қатар, оның ұғымы 
мен  зерттеу принциптерін 

талдай алуы керек. 

Рухани өмірді зерттеудің 

негізгі аспектілерін, сонымен 
қатар  қоғамның басты 

байлығы және жоғарғы 

құндылығы - адам туралы 
жаңа түсініктің болмысын 

ашуға мүмкіндік беретін 

аксиологиялық аспектіні білу. 
 

 

 

 

4 БДКВ1 
Диаспора 

теориясы 

Курстың мақсаты диаспораның 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін 

талдау; шетелдегі қазақстандық 

қауымдастықтың дамуының өзекті 

мәселелерін көрсте білу; қазіргі 

қоғамдағы диаспораның заманауи 

дамуын анықтау. 

 

Диаспораның тарихы, 

демографиялық, этно-

психологиялық, 

әлеуметтік-саяси, 

мәдени және 

тұрмыстық 

мәселелері. Шетелдегі 

қазақтардың 

мәртебесі: босқындар, 

жұмысшылар мен 

қызметкерлердің 

көші-қоны, тәуелсіз 

иммигранттар. 

 

 1 Эконом
икалық 

әлеумет

тану, 

этноәле
уметтан

у 

Білім 
әлеуметтан

уының 

дамуы мен 

әдіснамал
ық 

негіздері 

Әлеуметті
к 

стратифик

ациялық 

процесстер
.  
 

Курсты бітіргеннен кейін 

магистрант бүкіл әлемдегі 

қазақстандық 

қауымдастықтың одан әрі 

дамытудың өзекті 

мәселелерін білу керек, 

диаспораның дамуы: өткені 

мен болашағы. ҚР 

оралмандар 

проблемаларының  

аспектілерін талдау.   

 

5 БДКВ2 

 Қазіргі 
заманғы 

стратифика

циялық 

 Қазіргі қоғамдағы саяси, 

экономикалық,  мәдени-нормативтік 
құрылымдардың өзгеріске енуі 

әлеуметтік теңсіздіктіктің пайда 

болуына әсер етуі.   Курстың мақсаты 

 Әлеуметтік құрылым, 

әлеуметтік 
стратификацияның 

негізгі қызметі, 

әлеуметтік теңсіздік 

3 2 Қазақст

андық 
қоғам 

және 

дін:  

Әлеуметта

нудағы 
ғылыми-

зерттеу 

жұмыстар

Магистрант қоғамның 

ұжымдық құрылымы мен 
оның өзгеру механизмдерін 

түсіне отырып әлеуметтік 

статустың индивидуалды 



процесстер – бұл студенттерге қазіргі қоғамдағы 

әлеуметтік құрылымның теориялық 
және методологиялық негіздерін 

тереңдетіп оқыту.   

тарихы және оның 

қазіргі формалары,  
элиталар теориясы, 

әлеуметтік мобильділік 

и шығармашылық, 

кеңестік қоғам типіндегі 
әлеуметтік 

стратификация және 

қазіргі Қазақстандағы 
әлеуметтік 

құрылымдардың даму 

тенденциялары 

әлеумет

тік 
талдау 

Қоғамда

ғы 

гендерлі
к 

қатынас

тар 

ының 

әдіснамас
ы  мен 

әдістері  

Әлеуметті

к 
болжамдау 

және 

үлгілеу 

динамикасына әсер ету 

бағдарламасын игере отырып 
өмірлік стратегия құруға 

талдау жасай білуге үйренуі 

тиіс.    

6 БДКВ2 
Білім 

әлеуметтан

уының 
дамуы мен 

әдіснамалы

қ негіздері  
 

Курс мазмұны магистраттарда 
тереңдетілген білімді зертеудің 

теориялық және тәжірибелік-

бағдарлық негіздерін қалыптастыру. 
Білімнің фунциясы мен құрылымын, 

білім дамуындағы әлеуметтік 

факторлар мен қоғамдағы 
жүйелермен байланысын, білім 

ортасындағы қоғамдық, топтық, жеке 

тұлғалық қызығушылықтарын 

анықтау. 

Білімнің әлеуметтік 
институт ретіндегі ролі, 

қоғамның өркениеттік 

құрылымындағы 
генезисі. Қазіргі білім 

жүйесіне сипаттама, 

оның құрылымдық 
бірліктері мен 

функциялары.Мәселелік 

жағдайларға, 

институнционалдық, 
оқу-пәндік және 

әлеуметтік-топтық 

динамикаларға талдау 
мен диагностика 

жүргізу.  

3 2 Қазақст
андық 

қоғам 

және 
дін:  

әлеумет

тік 
талдау 

Қоғамда

ғы 

гендерлі
к 

қатынас

тар 

Әлеуметта
нудағы 

ғылыми-

зерттеу 
жұмыстар

ының 

әдіснамас
ы  мен 

әдістері  

Әлеуметті

к 
болжамдау 

және 

үлгілеу  

Магистрант білімге қатысты 
жағдайларға әлеуметтік 

талдау жасай білуі, 

түсініктерін көрсетуі, білім 
саласындағы мәселелік 

жағдайларға талдау жасауда 

концептуалдық білімін 
пайдалана білуі қажет. 

7 БДКВ2 

 Тәрбие 
әлеуметтан

уы 

Курстың мақсаты – студенттерді 

әртүрлі елдерден шыққан атақты 
ғалымдар мен практиктердің 

педагогикалық негіздегі ілімдері мен 

білім және тәрбие беру мәселесіндегі 
маңызды ақпараттармен таныстыру. 

 Қазақстан және әртүрлі 

елдердегі әлеуметтік 
білімнің тарихы мен 

қалыптасуы.  Білім 

жүйесіндегі негізгі 
тенденциялар мен 

концепциялардың 

дамуы. Білім 

жүйесіндегі әлеуметтік 
зерттеулердің негізгі 

әдіс-тәсілдері және оң 

 2 Қоғамда

ғы 
гендерлі

к 

қатынас
тар 

Қазақст

андық 

қоғам 
және 

дін:  

Әлеуметті

к 
болжамдау 

және 

үлгілеу 
Әлеуметта

нудағы 

ғылыми-

зерттеу 
жұмыстар

ының 

Магистрант білім жүйесіндегі 

түйткілді жағдайларды сезе 
отырып, алған білім деңгейін 

қолдана отырып өзіндік 

әлеуметтік талдау жасау 
қабілетіне ие болуы тиіс.   

 



нәтиже алу 

мақсатындағы  
атқарылатын жұмыстар.  

әлеумет

тік 
талдау 

әдіснамас

ы  мен 
әдістері  

8 БДКВ2 

Ауытқыған 

мінез-
қылық 

білімі мен 

әлеуметтан
уы  

 Курстың мақсаты – девиантты іс-

қимыл мәселелерін қарастыру. 

Девиантты іс-қимыл әрекеттеріне 
талдау жүргізу социологиялық 

білімнің бір қыры ретінде. 

Девиантты іс-қимыл 

әлеуметтануының 

негізгі концепциялары.   
Девиантты іс-әрекетті 

талдау методологиясы 

әлеуметтік ілімнің бір 
қыры ретінде   

 2 Қоғамда

ғы 

гендерлі
к 

қатынас

тар 
Қазақст

андық 

қоғам 

және 
дін:  

әлеумет

тік 
талдау 

Әлеуметті

к 

болжамдау 
және 

үлгілеу 

Әлеуметта
нудағы 

ғылыми-

зерттеу 

жұмыстар
ының 

әдіснамас

ы  мен 
әдістері  

Магистрант шетел 

әлеуметтануындағы 

девиантты іс-әрекеттер 
ілімдерін меңгеруі тиіс.  

9 ПДКВ2 

Әлеуметтан

удағы 
ғылыми-

зерттеу 

жұмыстары
ның 

әдіснамасы  

мен әдістері  

Курс студенттердің зерттеу 

объектісіне деген терең теориялық 

ілімі мен практикалық іс-
тәжірибесінің бағдарлық 

ұстанымдарының әлеуметтік білім 

негізіне сүйене отырып оның 
құрылымы мен атқаратын қызметтері, 

білім дамуының әлеуметтік 

факторларын меңгере отырып, 

ұжымдық және индивидуалды 
қызығушылыққа да аса мән беру 

қажеттігіне назар аудартады. 

 

Әлеуметтік институт 

ретіндегі білімнің орны, 

қоғамның өркениеттік 
даму кееңдеріндегі 

генезисі. Қазіргі білім 

беру жүйесінің 
құрылымына сипаттама. 

Білім жүйесіндегі 

оқудың 

институционалдық, 
әлеуметтік-топтық 

динамика және 

проблемалық 
жағдайларға талдау 

жасау.   

 

3 2  Қазіргі 

заманғы 

стратиф
икациял

ық 

процесс
тер  

Білім 

әлеумет

тануын
ың 

дамуы 

мен 
әдіснам

алық 

негіздер
і  

Қоғамның 

отбасы 

саясаты 
және 

әйелдердің 

репродукт
ивтік 

көңіл-күйі  

Халықты 

әлеуметтік 
қорғау 

және 

әлеуметтік 
жұмыс. 

 

Магистрант кредиттік 

технология білім беру 

жүйесіне көшудің мәні мен 
мақсаты игере отырып алған 

білімін қолдана білуі тиіс. 

Білім социологиясындағы 
ғылыми және негізгі 

әлеуметтік-экономикалық 

алғышарттарды қолдана білуі 

маңызды.  

10 ПДКВ2 

Әлеуметтік 

болжамдау 
және 

үлгілеу 

Әлеуметтік болжау мен жобалау 

өзін ғылыми-теориялық және 

пәндік-тәжірибелік қызмет ретінде 

көрсетіп, әлеуметтік объектінің 

Әлеуметтік 

жүйелердің 

теориялық-

методологиялық 

3 2 Қазіргі 

заманғы 

стратиф
икациял

ық 

Қоғамның 

отбасы 

саясаты 
және 

әйелдердің 

Жас маман әдістерді, 

механизмдерді, технология 

мен болжау, жобалау 

методикасын және нақты 



дамуын жобалау мен болжау ісіне 

бағытталады. Олардың 

сапалылығы, құрылымы мен 

қызығушылықтарын талдайды. 

Пәннің мақсаты жобалау, болжау 

мен моделдеу негіздерінің 

қалыптасуы, кәсіби жобалау мен 

болжау қызметін игеру, сонымен 

қатар әлеуметтік процестерді 

моделдеу. 

зерттеу негіздері. 

Методологиялық 

талдау мен әлеуметтік 

болжау құрастыру 

тәсілдеріне баға беру. 

Әлеуметтік жобалау 

негіздеріне 

теориялық-

қолданбалы талдау 

жасау. 

процесс

тер  
Білім 

әлеумет

тануын

ың 
дамуы 

мен 

әдіснам
алық 

негіздер

і  

репродукт

ивтік 
көңіл-күйі  

Халықты 

әлеуметтік 

қорғау 
және 

әлеуметтік 

жұмыс. 

 

әлеуметтік жағдайларжы 

моделдеу әдісін меңгереді. 

11 ПДКВ2 
Қазақстан 

халқының 

қарым-
қатынас 

мәдениеті  

 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.     

Қазақстан 
халықтарының қарым-

қатынас мәдениетінің 

негізгі ұғымдары. 
Қазақстан аумағында 

тұратын этникалық 

топтардың этномәдени 
ерекшеліктері. 

Қазақстан 

Республикасында әр 

түрлі этникалық 
топтардың өзара қарым-

қатынасын әлеуметтік  

талдау 

3 2 Білім 
әлеумет

тануын

ың 
дамуы 

мен 

әдіснам
алық 

негіздер

і  

Қазіргі 
заманғы 

стратиф

икациял
ық 

процесс

тер  

Публистик
алық 

әлеуметтан

у 
Әлеуметті

к жаңғыру 

және 
салық 

саясаты 

Курсты аяқтау барысында жас 
маман көпұлтты және 

көпмәдениетті қарым-

қатынастар 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.   

12 ПДКВ2 
Әлеуметтік 

бағдарлар  

 Курстың мақсаты – әлеуметтанудағы 
ұзақмерзімді теориялық зерттеулерді 

нысанаға ала отырып оны 

эмпирикалық, праксеологиялық, 
методологиялық бір жүйеге келтіре 

отырып жаңа теория қалыптастыру.   

Бірқалыпты мәдениет  
және бұқаралық және 

теориялық 

жаңашылдыққа талдау.   
Әлеуметтік зерттеудегі 

ғылыми-

методологиялық 

жүйелер.  

 2  Білім 
әлеумет

тануын

ың 
дамуы 

мен 

әдіснам

алық 
негіздер

і  

Публистик
алық 

әлеуметтан

у 
Әлеуметті

к жаңғыру 

және 

салық 
саясаты 

Магистрант қазіргі әлеуметтік 
теориялардың әр түрлі 

бағыттарын меңгере отырып, 

әлеуметтік интерпретация 
технологиясын игере білу 

және оны зерттеу 

тақырыбының базалық 

түсініктеріне сәйкестендіру. 



Қазіргі 

заманғы 
стратиф

икациял

ық 

процесс
тер  

13 ПДКВ2 

Әлеуметтан
улық 

мектептер 

Жаһандық әлемдік қауымдастықтың 

қалыптасуы мен дамуы контекстінде 
классикалық және қазіргі 

социологиялық теорияларды 

талқылау және оған социологиялық 

теориялардың сабақтастығы мен 
біртұтастығы. Курс классикалық және 

қазіргі социологиялық теориялар, 

методологиялар мен отандық және 
әлемдік әлеуметтану ғылымының 

жетістіктеріне негізделеді. 

Әлеуметтанудың 

әдіснамасы мен 
теориялық негіздері. 

ЖаҺандық әлемдік 

қауымдастық теориясы. 

Әлем аймақтарының 
дамуы мен әлеуметтік 

мәселелері. Қазіргі 

қоғамның рухани әлемі.  

 2 Қазіргі 

заманғы 
стратиф

икациял

ық 

процесс
тер  

Білім 

әлеумет
тануын

ың 

дамуы 
мен 

әдіснам

алық 

негіздер
і  

Қоғамның 

отбасы 
саясаты 

және 

әйелдердің 

репродукт
ивтік 

көңіл-күйі  

Халықты 
әлеуметтік 

қорғау 

және 
әлеуметтік 

жұмыс. 

 

Әлеуметтік зерттеулердің 

методологиялық ғылыми 
негіздерін жүйелеу; 

теориялық зерттеулерді 

бағдарламалау мен теория, 

методология, эмпирика және 
праксеология 

сабақтастықтарынан жаңа 

теория қалыптастыру. 

14 ПДКВ2 

Қазақстанн

ың  
аймақтарын

ың 

этнодемогр
афиялық 

ерекшелікте

рі  

Курстың мақсаты – негізгі 

терминдерді қарастыру; құрылу 

формасын зерттеу; қоғамның жаңа 
қазақстандық деңгейін анықтау.  

Этнос және ұлт. Ұлт – 

этностың ең жоғарғы 

типі. «Ұлт» 
категориясын 

қарастырудағы екі 

тәсілдемесі:  этно-
лингвистикалық және 

мемлекеттік-

құқықтық.Қоғамдағы 
ұлттық және этникалық 

қатынастар. Ұлт 

мәселесі және оның 

құрылымы. Ұлт 
мәселесін шешудің 

қағидалары. Ұлтаралық 

 2  Қазіргі 

заманғы 

стратиф
икациял

ық 

процесс
тер  

Білім 

әлеумет
тануын

ың 

дамуы 

мен 
әдіснам

алық 

 Қоғамның 

отбасы 

саясаты 
және 

әйелдердің 

репродукт
ивтік 

көңіл-күйі  

Халықты 
әлеуметтік 

қорғау 

және 

әлеуметтік 
жұмыс. 

 

Жас маман ұлттық-

мемлекеттік құрылымның 

формаларын: унитаризм, 
федерация және  

конфедерацияды ажырата 

білуі тиіс. Мемлекеттік 
саясаттың маңызды бөлігі 

ретінде ұлттық саясатты 

талдай білуі қажет.  
Этникааралық келісімге 

жетудің қазақстандық үлгісін 

зерттей отырып, жүйелі 

қоғамдық-саяси институт 
ретінде Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының рөлін 



қарым-қатынас 

мәдениеті және оның 
азаматтық бейбітшілік 

пен ұлтаралық келісімді 
нығайтудағы рөлі.  

негіздер

і  
 

талдауы керек.  

15 ПДКВ-3 

Қоғамның 

отбасы 

саясаты 

және 

әйелдердің 

репродукт

ивтік 

көңіл-күйі  

 

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.  

 

Әлем елдері және 

Қазақстан 

Республикасының 
отбасы саясатының 

негізгі бағдарлары.   

Отбасы институтындағы 

замауи өзгерістер: 
себептері мен 

салдарлары.  

 

3 3 Әлеумет

тік 

болжам
дау 

және 

үлгілеу  

Қазақст
ан 

халқын

ың 
қарым-

қатынас 

мәдение
ті  

Әлеуметті

к жаңғыру 

және 
салық 

саясаты 

Публистик

алық 
әлеуметтан

у 

Теорияны және  отбасының 

әлеуметтік функцияларының 

практикалық көрініс табуын 
меңгерген магистрант қазіргі 

заманғы отбасыға тән 

мәселелерді шешу жолдарын 

ғылыми тұрғыда негіздеуге 
қабілетті.  

16 ПДКВ-3 

Халықты 

әлеуметтік 
қорғау және 

әлеуметтік 

жұмыс. 

Халықты әлеуметтік қорғаудың 

қоғамдық маңызы. Әлеуметтік 

жұмыстың фнкционалды мазмұны. 
Қазіргі әлемдегі халықты әлеуметтік 

қорғау мәселелері. Қазақстан 

мемлекетінің халықты әлеуметтік 
қорғауға байланысты саясаты.  

Магистранттардың халықты 

әлеуметтік қорғаудың теориясы мен 

практикасын игеруі курстың мақсаты 
болып табылады.  

Халықты әлеуметтік 

қорғау мәселелерінің 

әлеуметтік түсіндірілуі. 
Өмірдің шынайы 

болмысы және 

Қазақстан мемлекетінің  
әлеуметтік қорғау 
саясаты.   

3 3 Әлеумет

тік 

болжам
дау 

және 

үлгілеу  
Қазақст

ан 

халқын

ың 
қарым-

қатынас 

мәдение
ті  

Әлеуметті

к жаңғыру 

және 
салық 

саясаты 

Публистик
алық 

әлеуметтан

у 

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.  

17 ПДКВ-3 

Жастардың 

әлеуметтік 
мобильділіг

і 

Курс жастардың әлеуметтік 

мобильділігінің теориялық 

тұжырымдамалары саласында білім 
алуға бағдарлайды, әлеуметтік лифт 

немесе мансап ұғымдарын зерттейтін 

Әлеуметтік 

мобильділік,әлеуметтік 

стратификация, 
әлеуметтік 

мобильділіктің 

 3 Әлеумет

танудағ

ы 
ғылыми

-зерттеу 

Публистик

алық 

әлеуметтан
у 

Әлеуметті

Магистрант жастардың 

әлеуметтік тіршілік әрекетін 

талдау үдерісінде қолдану 
үшін, сондай-ақ,  тарихи 

қалыптасқан және қоғамдық 



әлеуметтан

уы 

ғылыми бағыттарды талдайды.    әлеуметтік лифтері, 

элитаны артық өндіру 
немесе жеткіліксіз 
өндіру ұғымдары.  

 

жұмыст

арының 
әдіснам

асы  мен 

әдістері 

Әлеумет
тік 

болжам

дау 
және 

үлгілеу  

 

к жаңғыру 

және 
салық 

саясаты 

құрылымда өзгеретін, 

әлеуметтік стратификацияның 
нақты-жағдайлы 

көрсеткіштерімен объективті 

түрде шарттасқан белгілі бір 

траекториялар бойынша 
қоғамның әлеуметтік 

координаталар жүйесіндегі 

орын ауыстыруларды зерттеу 
үшін мобильділіктің көптеген 

түрлері туралы білімді 

меңгеруі керек.  

18 ПДКВ-3 
Әлеуметтік 

бейімделу 

теориясы 
және 

оралмандар

дың 
бейімделуі 

үдерісі 

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-экономикалық бейімделу 

қоғамның экономикалық 
кеңістігіндегі тәлім-тәртіп 

дағдыларын меңгерудің құралы 

болып табылады.    

Әлеуметтік белсенді, 
кәсіби білікті және өзін 

өзі дамытатын тұлға. 

Көші-қон мәселелері, 
оралмандардың 

қоныстану 

аймақтарындағы 
әлеуметтік-

экономикалық 
бейімделумәселесі. 

 3 Әлеумет
танудағ

ы 

ғылыми
-зерттеу 

жұмыст

арының 
әдіснам

асы  мен 

әдістері 

Әлеумет
тік 

болжам

дау 
және 

үлгілеу  

Публистик
алық 

әлеуметтан

у 
Әлеуметті

к жаңғыру 

және 
салық 

саясаты 

Маман тұлғалық бағдарлы 
білім берудің әртүрлі түрлері, 

оралмандардың қоныстану 

аймақтарындағы әлеуметтік-
экономикалық 

бейімделумәселелерітуралы 

білімді меңгеруі керек.  

19 ПДКВ-3 
Публистика

лық 

әлеуметтан
у 

Публистикалық 
әлеуметтануәлеуметтану ғылымының  

бір бағыты ретінде. Әлемдік және 

отандық ғылымдағы публистикалық 
әлеуметтанутеориясы мен 

практикасы. Курс магистранттардың 

әлеметтік білімнің әлі де жете 

зерттелмеген саласын игеруіне 
бағытталған.  

Публистикалық 
әлеуметтанудыңобъекті

сі мен пәні. 

Публистикалық 
әлеуметтанусаласындағ

ы шетелдік және 

отандық практика.  

3 3 Қоғамн

ың 

отбасы 

саясаты 

және 

әйелдер

дің 

репрод

уктивті

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттық 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациясы. 

Қарастырылып отырған 
курстың теориясын, 

әдіснамасын және нақты 

практикалық аспектілерін 
меңгерген маман үшін  

қоғамдық өмірдің осы 

саласындағы мәселелерді 

шешу жолдарында бағыт-
бағдар табуында қиындық 

туындамайды.  



к көңіл-

күйі  
Халықт

ы 
әлеумет

тік 

қорғау 

және 
әлеумет

тік 

жұмыс. 

Әлеуметті

к 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия  

20 ПДКВ-3 

Әлеуметтік 

жаңғыру 

және салық 
саясаты 

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.  

Мемлекеттік бюджеттің 

әлеуметтік маңызы. 

Мемлекеттік бюджетті 

қалыптастырудың 
тиімділігін арттырудың 

әлеуметтік 

механизмдері.  
Мемлекеттік бюджеттің 

пайдаланудың 

әлеуметтік мәселелері.  

3 3 Халықт

ы 

әлеумет

тік 
қорғау 

және 

әлеумет
тік 

жұмыс.

Қоғамн

ың 

отбасы 

саясаты 

және 

әйелдер

дің 

репрод

уктивті

к көңіл-

күйі  

.Әлеуметт

ік 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттық 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациясы 

Бюджетті қалыптастырудың 

аспектілері туралы білімді 

меңгерген жас ғалым осы 

саладағы мәселелерді шешу 
туралы өзінің әлеуметтанулық 
көзқарасын қалыптастырады.   

21 ПДКВ-3 

Қоғамның 

ақпараттық 
жүйесін 

әлеуметтан

улық талдау 

Пәннің мақсаты – нормативтік 

реттеуді міндетті түрде талап   ететін 

ақпараттық-компьютерлік 
технологияларды қолдану және 

пайдалану қажеттілігін зерттеу.  Ол 

жаңа әлеуметтік-коммуникативтік 

Жаңа ақпараттық 

технологияларды 

қолдану арқылы әртүрлі 
әлеуметтік топтардың 

қатысуымен жүзеге 

асатын ақпараттық-

 3 Халықт

ы 

әлеумет
тік 

қорғау 

және 

 

Әлеуметті

к 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

үдерістердің қалыптасу 
аспектілері туралы білімді 

меңгерген жас ғалым осы 

саладағы мәселелерді шешу 



тұрғыда моральдық талаптарды 

қолданумен байланысты.  
 

коммуникациялық 

үдерістер. 
Компьютерлік ойындар 

мен геймерлер 

коммуникациясының 

ерекшелігі. Оn-
lineойын-сауық 

қоғамдастықтарын 

зерттеу.  
 

әлеумет

тік 
жұмыс.

Қоғамн

ың 

отбасы 

саясаты 

және 

әйелдер

дің 

репрод

уктивті

к көңіл-

күйі  
 

және 

праксеоло

гия 

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттық 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациясы. 

туралы өзінің 

әлеуметтанулық көзқарасын 
қалыптастырады.  

22 ПДКВ-3 

Қоғамдағы 

гендерлік 
қатынастар 

және 

отбасы 

саясаты 

Пәннің мақсаты – тарихи және қазіргі 

заманның келешігі  тұрғысында 

гендерлік әлеуметтанудың негізгі 
ұғымдарымен, тәсілдемелері және 

бағыттарымен таныстыру, зерттеулер 

жүргізу барысында гендерлік теория 

мен әдіснаманы қолдану мүмкіндігін 
көрсету.  

Гендер теориясы 

ұғымы, мәні.   Гендерлік 

әлеуметтануды 
зерттеудің өзіндік 

ерекшеліктері. 

Феминизмнің пайда 

болуы. Маскулинділік 
әлеуметтануы.  

 3 Қоғамн

ың 

отбасы 

саясаты 

және 

әйелдер

дің 

репрод

уктивті

к көңіл-

күйі  
Халықт

ы 
әлеумет

тік 

қорғау 
және 

әлеумет

тік 
жұмыс.  

 

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттық 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациясы. 

Әлеуметті

к 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

Гендерлік саясаттың 

аспектілері туралы білімді 

меңгерген жас ғалым осы 
саладағы мәселелерді шешу 

туралы өзінің әлеуметтанулық 
көзқарасын қалыптастырады.   
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