


Жалпыуниверситеттік саясаттану және әлеуметтік- философиялық пәндер кафедрасы 

Мамандық: 6D050100 - Әлеуметтану 

"6D050100 - Әлеуметтану" мамандығы бойынша әлеуметтік ғылым докторы академиялық дәрежесі 

№ 

 

Пәннін атауы Курстың мақсатпен 

белгіленген қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер Кредит 

саны 

Сем. Пререк 

везиттер 

Пострек 

везиттер 

Пәнді оқытудағы 

күтілетін нәтижелер 

(білім алушылардың 

білім, қабілет, 

дағдылары мен 

біліктілігі) 

1 
ПДКВ1 

Жаһандану 

теориясы және 

ұлттык 

мемлекеттердің 

трансформациял

ануы 
 

Қазіргі әлеуетте біз 

қоғамның тұрақсыз, 

дағдарысты моделдерін 

бақылап, сонымен қатар 

дамудың  жаңа, ұтымды, 

гуманистік және әсерлі 

моделдерін қарастыру. 

Жаһандану процесі мен 

ұлттық мемлекеттер 

түрленуі - мемлекет 

дамуының бөлінбес 

элементі. Курс мақсаты 

ретінде ұлттық 

мемлекеттердің түрленуі 

мен жаһандануына 

қазіргі қоғамның, 

аймақтық және 

аймақаралық 

қатынастардың өзара 

қарым-қатынас, 

интеграциялық маңызды 

"Жаһандану" және 

"түрлену" 

түсініктері мен 

зерттеу мақсаттары 

мен пәні. 

"Жаһандану" 

түсінігінің 

қалыптасуы мен 

оынң ХХ ғасырдың 

60-80 

жылдарындағы 

түсінігі. 

Жаһандануды 

зерттеудің 

концептуалдық 

негіздері. 

Қоғамның дамуы 

сатылары мен оған 

қатысты саяси 

институттардың 

түрлері. Саяси 

3 1 Публистик

алық 

әлеуметтан
у   

Әлеуметті

к 
модерниза

ция және 

салық 

саясаты 

Әлемдік 

білімдік 

кеңістік: 

әлеуметта

нулық 

аспекті 

Шағын 

және орта 

бизнес 

әлеуметті

к 

зерттеуді

ң пәні 

ретінде 

 

Докторант жаһандану 

теориясы мен ұлттық 

мемлекетер түрленуіне, 

әлемдік экономикалық 

қарым-қатынастың 

жаһандануы мен 

түрленуі қатысты 

тереңдетілген білімін 

көрсетуі қажет. Ол 

жаһандану мен ұлтық 

қызығушылықтар, 

мемлекет егемендігі 

мәселесіне қатысты 

сұрақтарды терең 

сұрыптап, сонымен 

қатар мемлекет мақсаты, 

классификациясы, 

келісімділігі және 

халықаралық ортадағы 

ұлттық қызығушылығы 

мәселесін талдауы тиіс. 



тенденцияларын процесс 

ретінде талдау жасау 

көрсетіледі.  

 

дамудың 

капитализм 

дамуымен 

сәйкестенуі.  

2 
ПДКВ1 

Әлеумдетанулық 

зерттеудегі 

теория, 

эмпирика және 

праксеология 

Курстың мақсаты 

педагогикалық 

тәжірибені және кәсіптік 

оқыту сапасын және 

тиімділігін арттыру үшін 

білім беру жүйесін 

дамыту  қажеттілігін 

зерттеу болып табылады. 

 

Педагогикалық 

практика, кәсіптік-

педагогикалық 

қызметінің 

тиімділігі, білім 

беру жүйесі, білім 

беру 

сапасын арттыру қа

жеттілігін дамыту. 

3 1 Публистик

алық 
әлеуметтан

у   

Әлеуметті
к 

модерниза

ция және 
салық 

саясаты 

Әлемдік 

білімдік 

кеңістік: 

әлеуметта

нулық 

аспекті 

Шағын 

және орта 

бизнес 

әлеуметті

к 

зерттеуді

ң пәні 

ретінде 

 

Праксеологиялық курсы 

аяқталғаннан кейін 

докторант 

социологиялық 

зерттеулерді білуі тиіс, 

іс-шаралар жиынтығы 

ретінде түрлі іс-

шараларды ескере 

отырып әдістеменің 

тиімділігін құру. 

 

3 ПДКВ1 

Ақпараттық 

қоғамның 

әлеуметтік –

интитуционалды

қ базасы 

Ақпараттық қоғамның 

қалыптасу 

заңдылықтары мен 

дамуын анықтау, ақпарат 

мазмұны мен оның 

ерекшеліктері қазіргі 

кезеңді өзекті болып 

отыр. Курстың мақсаты 

ақпараттық процестерге 

талдау, ақпараттық 

қоғамның негізгі 

теорияларымен танысу; 

Ақпараттық 

қоғамның негізгі 

түсініктері. 

Ақпараттық 

қоғамның дамуы: 

зерттеудің 

перспективалық 

бағыттары. 

Ақпараттық қоғам 

концепциясының 

теориялық 

негіздері. 

  Қоғамның 

отбасы 

саясаты 
және 

әйелдердің  

репродукт

ивтік 
көңіл-күйі 

Халықты 

әлеуметтік 
қорғау 

және 

әлеуметтік 
жұмыс   

Әлемдік 

білімдік 

кеңістік: 

әлеуметта

нулық 

аспекті 

Шағын 

және орта 

бизнес 

әлеуметті

к 

зерттеуді

Курс соңында докторант 

қазіргі қоғамдағы 

ақпараттың мән-

мағынасын түсінуі 

керек. Ақпаратты 

сақтау, жөндеу, алу 

жолдарына байланысты 

негізгі әдістер мен 

тәсілдерді меңгеру. 



ақпараттық қоғамның 

ерекшеліктері қоғамның 

даму сатысы ретінде; 

әлеуметтік қызметтің 

әртүрлі салаларында 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

кеңінен пайдалану 

мәселесіне байланысты 

әлеуметтік-

экономикалық түрленуге 

пәнаралық талдау 

жүргізу. 

Ақпараттық 

қоғамды іске 

асырудың ұлттық 

моделі. 

Публистик

алық 

әлеуметтан
у   

Әлеуметті

к 
модерниза

ция және 

салық 
саясаты 

ң пәні 

ретінде 

 

4 ПДКВ1 

Тәрбие теориясы 

мен әлеуметтік 

практикасы 

Қазіргі таңда әлеуметтік 

тәрбиенің факторлары 

мен заңдылықтары 

туралы толыққанды 

көрініс қалыптасуда, 

әлеуметтік тәрбиенің 

спецификалық 

факторлары ашылуда, 

әлеуметтік-

педагогикалық қызметі 

мен оның гуманистік 

бағыттары айқындалуда.  

Курстың мақсаты 

докторанттарға 

әлеуметтік тәрбиемен 

тікелей байланысты 

болатын әлеуметтік-

педагогикалық 

қызметтің 

Әлеуметтік 

педагогтің 

методикасы мен 

жұмыс 

технологиясы: әдіс. 

әдіснама, 

технология, 

құралдар. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

қызмет түрлері. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

диагностика, 

профилактика, 

түзетулер мен 

оңалтулар. 

  Қоғамның 

отбасы 

саясаты 
және 

әйелдердің  

репродукт
ивтік 

көңіл-күйі 

Халықты 

әлеуметтік 
қорғау 

және 

әлеуметтік 
жұмыс   

Публистик

алық 
әлеуметтан

у   

Әлеуметті

к 
модерниза

Әлемдік 

білімдік 

кеңістік: 

әлеуметта

нулық 

аспекті 

Шағын 

және орта 

бизнес 

әлеуметті

к 

зерттеуді

ң пәні 

ретінде 

 

Курс соңында докторант 

әлеуметтік тәрбие 

спецификасын, 

әлеуметтік-

педагогикалық қызметті 

және оның гуманистік 

бағытын, әлеуметтік-

педагогикалық талдау 

жүргізу ісін меңгеруі 

керек. Әлеуметтік 

мәселелерге 

диагностика жасау, 

әлеуметтік-

педагогикалық 

қызметтің негізгі 

әдістері мен 

формаларын игеруі 

қажет. 



дайындалуының сапалық 

көрсеткіштерін ұлғайту 

болып табылады.   

ция және 

салық 

саясаты 

5 ПДКВ2 

Әлемдік білімдік 

кеңістік: 

әлеуметтанулық 

аспекті 

 

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 1 Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттык 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациялан

уы 

Әлеумдет

анулық 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

 Ғылыми 

зерттеу 

практикас

ы 

Докторант 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.  

6 ПДКВ2 

Шағын және 

орта бизнес 

әлеуметтік 

зерттеудің пәні 

ретінде 
 

Курстың мақсаты - 
кәсіпкерліктің әлеуметтік 

институтын зерттеу және 

оның мәртебесін анықтау, 

әлеуметтік мәселелерді 
талдау және оның 

ерекшеліктері мен 

келешегі, Қазақстандағы 
шағын және орта бизнеске 

мемлекеттік қолдау 

механизмін жетілдіру.   

Кәсіпкерлік қызметті 
зерттеу 

тұжырымдамасы, 

шағын және орта 

бизнестің даму 
ерекшеліктері мен 

перспективалары, 

кәсіпкерлік қызметке 
қамқорлық және 

қайырымдылық, 

кәсіпкерлік 
қызметтің этикалық 

аспектілері, 

3 1 Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттык 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациялан

уы 

Әлеумдет

анулық 

Ғылыми 

зерттеу 

практикас

ы  

 Курсты аяқтау барысында 
докторант шағын және 

орта бизнеске деген 

мемлекеттік қолдау 

жүйесін білуі, 
кәсіпкерліктің 

институционалдық 

негіздерін жетілдіру, 
жемқорлықтың 

кәсіпкерлікке тигізетін 

зауалдарын талдау, 
әлеуметтік әріптестік 

мәселелері, кәсіпкерлердің 



әлеуметтік 

әріптестік, 

кәсіпкерлік 
институтын 

жетілдіру.   

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

әлеуметтік жауапкершілігі 

туралы білуі керек.    

7 ПДКВ2 

Қазіргі 

қоғамдардың 

әлеуметтік 

мәдениеті 
 

Курстың мақсаты қазіргі 

әлемдегі мәдени-

әлеуметтік өзгерістерді 
зерттеу. Жаһандану  

жағдайында мәдениеттер 

диалогын әлеуметтік-
мәдени динамика факторы 

ретінде қарастыру.  

Қазіргі заман 

мәдениетінің негізгі 

жетістіктері. Қазіргі 
заман мәдениет 

динамикасының 

негізгі үрдістері. 
«Жылдам өзгеретін 

заманның» 

мәдениеті. Мәдени 

шок феномені. Қоғам 
қажеттігінің 

маңызын еске салу 

феномені. 

  Әлеумдет

анулық 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттык 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациялан

уы 
 

Ғылыми 

зерттеу 

практикас

ы 

Курс аяқталғаннан кейін 

докторант  қазақ 

мәдениетін зерттеу  
арқылы отандық 

мәдениетті білуі керек.  

Үйлесімді өмір сүруге 
қажетті адамның өзін-өзі 

дамытуға және 

шығармашылық 

қасиеттерін арттыруға  
ықпал ететін таным дәмін,  

наным, көзқарастар, 

мүдделерді, 
құндылықтарды 

қалыптастыру.  

8 ПДКВ2 

Индустрияланды

ру әлеуметтануы 

Курстың мақсаты заманауи 

капиталистік өндіріс 
негізінде жатқан 

әлеуметтік, 

ұйымдастырушылық және 
техникалық-өндірістік 

қатынастардың 

тұжырымдамаларын 

үйрену болып табылады. 

Кәсіпкерлердің 

қарым-қатынасы,  
өндіріс жүйесіндегі 

ережелер, өндірістік 

қызмет, 
кәсіпорындардағы 

адамдардың қарым-

қатынасы,  

менеджмент, нарық, 

  Әлеумдет

анулық 

зерттеуде

гі теория, 

эмпирика 

және 

праксеоло

гия 

Ғылыми 

зерттеу 

практикас

ы 

Курс аяқталған соң 

докторант индустриялық 
типті ұйымдық-өндірістік 

жүйелердегі әлеуметтік 

құрылым және әлеуметтік 
қатынастарды білуі тиіс. 
Еңбек процесі мен оның 

гендерлік, әлеуметтік және 

т. б. аспектілерін талдау. 



Адамдардың өндірістік 

қызметін, капиталистік 

кәсіпорындардағы 
адамдардың қарым-

қатынастарының түрлерін, 

біртұтас әлеуметтік 
механизм ретінде  

индустриялық өндірісті, 

кәсіподақтардың рөлін     

зерттеу . 

индустрияландыру. 

 

 

Жаһандан

у 

теориясы 

және 

ұлттык 

мемлекет

тердің 

трансфор

мациялан

уы 
 

Төленген және төленбеген 

жұмыстың ара-қатынасын 

және бұл феноменнің 
механизмдерін, кәсіби 

мәдениетті, әртүрлі 

әлеуметтік топтар 
өкілдерінің еңбекке деген 

қарым-қатынастарын, 

жұмыс және демалыс 
өзара байланысын талдай 

білуі керек.  

 

Құрастырды                                                                                                                                                                     Нұрбекова Ж.А. 

 

Кафедрасының меңгерушісі                                                                              Абсаттаров Р.Б. 

 


