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БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ

Тұрақты кәсіби өсуге дайын әлеуметтік ғылым саласындағы іргелі
білімі бар PhD философия докторларын даярлау, ғылыми
зерттеулер жүргізу, әлемдік білім беру жүйесін интеграциялауға
қол жеткізу.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Макро және микро деңгейлердегі әлеуметтік процестер мен
құрылымдарды, осы қауымдастықтардағы және олардың
арасындағы әлеуметтік қауымдастықтар мен әлеуметтік
қатынастарды ғылыми зерттеу, олардың қоғамдық санада көрінісі,
сондай-ақ әлеуметтік қауымдастықтар мен әлеуметтік
қатынастарға әсер ету нәтижелері мен әдістері, іргелі және
қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу.



Оқыту 
нәтижелері 
(ОН)

ОН1 – социологиялық зерттеудің жалпы және ерекше қасиеттерін сипаттайтын 
ғылыми абстракцияларды қолданады және ғылыми зерттеуге қорытынды жазады, 
жұмыстың негізгі нәтижелері мен перспективаларын тұжырымдайды; формальды-
логикалық және диалектикалық-логикалық ойлау, әлеуметтік топтардың 
проблемалық салалары мен қайшылықтарын анықтау дағдыларын жіктейді; 
ОН2 – Әлеуметтік құрылымдар мен тұлғалардың өзара байланысын, қоғамның 
әлеуметтік-мәдени және экономикалық дамуын талдайды және қорытындылайды; 
өзінің шығармашылық әлеуетін, сараптамалық-талдау қызметінің мақсаттары мен 
міндеттерін өзін-өзі жетілдіру дағдыларын көрсетеді;
ОН3 – мемлекеттік билік органдары мен әлеуметтік топтар деңгейінде басқару 
шешімдері мен олардың практикалық нәтижелерінің кешенді ғылыми 
диагностикасын жоспарлауға, жүзеге асыруға және таныстыруға қойылатын негізгі 
талаптарды байланыстырады; сараптамалық-талдау қызметінің заманауи 
әдіснамасын, басқа гуманитарлық ғылымдардың әдістерін бейімдейді; 
ОН4 – әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерді социологиялық талдаудың негізгі 
принциптері мен әдістерін анықтайды, әртүрлі әлеуметтік процестердің дамуы 
туралы тәуелсіз гипотезалар ұсынады; негізгі модернизация процестері туралы 
алынған идеяларды практикада қолдану үшін эвристикалық идеяларды ұсынуға 
қабілетті; 



Оқыту 
нәтижелері 
(ОН)

ОН5 – оларды іске асырудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу үшін әлеуметтік 
процестер туралы ақпаратты синтездейді; талдамалық және сараптамалық 
міндеттерді олардың мақсаты мен күтілетін нәтижесіне сәйкес таңдауды жүзеге 
асырады; 
ОН6 – қазіргі отандық және Әлемдік әлеуметтану генезисінің негізгі үрдістерін, 
қайшылықтарын және өзекті бағыттарын талдайды; әлеуметтану саласында 
ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырады;
ОН7 – ғылыми пікірталастар жүргізуде академиялық мәтіндерді жазудың 
практикалық дағдыларын қолданады, отандық және әлемдік ауқымдағы әлеуметтік 
оқиғалардың, құбылыстар мен процестердің сипаттамаларын құрудың теориялық 
анықтамаларын қалыптастырудың логикалық тәсілдері мен дағдыларын суреттейді;
ОН8 – өзгеріп жатқан әлеуметтік-гуманитарлық шындықта оңтайлы формальды-
логикалық аппаратты қабылдау және таңдау үшін әлеуметтік процестерді, 
әлеуметтану мен болжаудың теориялық және қолданбалы әдістерін ғылыми талдау 
негіздерін біріктіреді. Ғылыми зерттеуге қорытынды жазады, жұмыстың негізгі 
нәтижелері мен перспективаларын тұжырымдайды.


