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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

The passport of Education Program 

Қолдану саласы/ 

Область применения / 

Application area 

 

Осы бағдарлама  «Әлеуметтану»  бағыт бойынша бакалаврын 

дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын 

талаптарды белгілейді. 

Настоящая программа устанавливает требования к 

содержанию образования и уровню подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «Социология»  

The present program  establishes the requirements for the content 

of education and the level of preparation of bachelors in the field 

of preparation "Sociology" 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/Код и 

наименование 

образовательной программы 

Нормативно-правовое 

обеспечение The code and 

name of 

education program 

 

5B050100 – «Әлеуметтану»  

5B050100- «Социология»   

5B050100 «Sociology» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно- 

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

5B050100 – «Әлеуметтану» мамандығы бойынша жоғары 

білім типтік оқу жоспары. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 16 тамыздағы № 

343 бұйрығы.  

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 292-ші шешімінің жаңа 

редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты. 

ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 

мамырындағы №130-од ҚР даму және инвистициялар 

Министрлігі метрология және техникалық реттеу 

Комитетінің бұйрығымен бекіткен. 

Типовой учебный план по специальности высшего 

образования 5B050100- «Социология». Приказ и.о. Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 

2013 года № 343.  

Государственный общеобязательный стандарт высшего 

образования в редакции постановления Правительства РК от 

13.05.2016 № 292  

НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 

года №130-од. 

The standard curriculum as the higher education 5B050100 

«Sociology». Order of the Acting President. Minister of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 

August 16, 2013 No. 343. 

The state obligatory standard of the higher education in edition of 

the resolution of the government of RK from 5/13/2016 No. 292. 

Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the 

order of Committee of technical regulation and metrology of the 

Ministry for Investments and Development of RK of May 11, 

2017 No. 130 of odes 
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Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / 

Objective of EP 

Сараптама, маркетинг және әлеуметтік консалтинг 

нарығында бакалавр «Әлеуметтану» мамандығы бойынша 

аналитикалық және консалтингтік қызметтерді атқару, 

әлеуметтану пен маркетингтік зерттеулерің функционалды 

қамтамасыз ету қабілетті болу 

Подготовка бакалавра по направлению подготовки  

«Социология»,  способного функционально обеспечить 

выполнение проведение социологических и маркетинговых 

исследований, оказание аналитических и консалтинговых 

услуг на рынке аналитики, маркетинга  и социального 

консалтинга  

Preparation of the bachelor in the field of preparation 

"Sociology", capable of functionally ensuring the implementation 

of conducting sociological and marketing research, providing 

analytical and consulting services in the market of analytics, 

marketing and social consulting 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ 

Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру 

бағдарламасын меңгеру нәтижесінде білім алушылардың 

біліктілігін дамыту білімдері мен дағдыларын кәсіби 

қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді 

шешу үшін қолдану. 

Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, 

полученные в результате освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Социология» для решения конкретных проблем, 

возникающих в основных видах профессиональной 

деятельности. 

Development of abilities of students to apply knowledge and 

skills received as a result of development of the educational 

program of a bachelor degree in 5B050100 «Sociology» to the 

solution of the specific problems arising in main types of 

professional activity. 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Әлеуметтанулық зерттеу орталықтарындағы әлеуметтанушы-

практик; 

Мемлекеттік құрылымдағы әлеуметтанушы-сарапшы; 

Ғылыми зерттеу орталықтары, ғылым академияларының 

құрылымдарындағы әлеуметтанушы-зерттеуші; 

Еңбек және әлеуметтік қорғау департаментінің маманы; 

Әкімшіліктердегі әлеуметтік бӛлім маманы, басшысы; 

Білім беру ұйымындағы әлеуметтанушы; 

Ірі фирмалардағы әлеуметтанушы-кеңесші; 

Ӛндірістік және жеке кеңестік компаниялардағы маркетолог; 

Арнайы қосымша білім алса ӛндірістік ұйым менеджері; 

Демография және кӛші-қон бӛлімдерінде демограф; 

Әлеуметтік бағыттағы мемлекеттік емес ұйымдардағы 

әлеуметтік жұмысшы; 
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Әкімшілік, Денсаулық сақтау және ілеуметтік қорғау 

министрлігіндегі әлеуметтік жұмысшы; 

Әлеуметтік қызмет жетекшісі; 

Сайлау кампаниялары мен сайлау технологиялары 

орталықтарының қызметкері; 

Public relations саласындағы қызмет. 

Социолог-практик в исследовательских социологических 

центрах;  

Социолог-аналитик в структурах госсулжбы;  

Социолог-исследователь в научно исследовательских 

центрах, в подразделениях академии наук;  

Специалист департамента труда и социальной защиты;  

Специалист, руководитель в социальных отделах акиматов;  

Социолог в образовательных организациях;  

Социолог-консультант крупных фирм;  

Маркетолог в произведственных, частных и консалтинговых 

кампаниях;  

Менеджер производственной организации при получении 

дополнительного образования;  

Демограф в отделах демографии и миграции;  

Социальный работник социально ориентированных 

неправительственных организациях;  

Социальный работник в акиматах, в департаментах 

Министерства труда и социальной защиты;   

Руководитель социальной службы;  

Работа в избирательных компаниях и центрах избирательных 

технологий;  

Деятельность в сфере Public relations. 

Sociologist in the research sociological centers;  

Sociologist-analyst for the state service ;  

Researcher at the Research Centre in units of Academy of 

Sciences;  

Specialist in the Department of Labor and Social Protection; 

Specialist, a leader in the social departments akimats;  

Sociologist in the educational organizations;  

Sociologist and consultant of the large firms;  

Marketing specialist for the of industrial, private and consulting 

campanies;  

Manager for industrial organizations in case of obtaining 

professional education;  

Demographer in the departments of demography and migration;  

Social worker for the socially-oriented non-governmental 

organizations;  

A social worker in local administrations, in the departments of the 

Ministry of Labour and Social Protection; 

The head of a social service; 

Sociologist in election campanies and centers of electoral 

technologies;  

The activities in the field of Public relation. 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

Талдау, аналитикалық ақпаратты дайындау, әлеуметтік мен 

маркетингтік зерттеу жүргізу, ғылыми, консалтингтік пен 

эксперттік қызметтерді атқару. 
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деятельности /  

The area of 

professional activity 

Аналитика, подготовка аналитической информации, 

проведение социологических и маркетинговых 

исследований, проведение научной, консалтинговой и 

экспертной деятельности 

Analytics, preparation of analytical information, conducting 

sociological and marketing research, conducting scientific, 

consulting and expert activities 

Кәсіби қызмет 

объектісі/ 

Объект 

профессиональной 

деятельности /  

The object of 

professional activity 

Әр түрлі салалардағы ұйымдардың социологиялық, 

маркетингтік, аналитикалық  қызметі, мемлекет билік және 

басқару ұйымдар, коммерциялық ұйымдар, үкіметтік емес 

ұйымдар 

Социологические, маркетинговые, аналитические службы в 

организациях различных отраслей, органы государственной 

власти и управления, коммерческие организации, 

неправительственные организации 

Sociological, marketing, analytical services in organizations of 

various industries, public authorities and administrations, 

commercial organizations, non-governmental organizations 

Кәсіби қызмет 

функциялары/ 

Функции 

профессиональной 

деятельности /  

Functions of 

professional activity 

Социологиялық пен маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру, 

жасау мен жүргізу 

Дерекетерді жинау мен саралау, аналитикалық ақпарат пен 

ұсыныстарды дайындау,  

Кеңес беру және ғылыми білімді кәсіби қызметте қолдану  

Сбор данных и осуществление действий, направленных на 

получение нового знания об объектах профессиональной 

деятельности  

Организация, разработка и проведение социологических и 

маркетинговых исследований, 

Анализ данных и подготовка аналитической информации и 

рекомендаций 

Консультирование и применение научных знаний в областях 

профессиональной деятельности  

Organization and conduct of sociological and marketing research 

Preparation of analytical information and recommendations 

Data collection and analysis,  

Consulting and application of scientific knowledge in the fields of 

professional activity 

Кәсіби қызмет түрлері/  

Виды 

профессиональной 

деятельности /  

Types of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу, аналитикалық, маркетингтік,  кеңес беру 

мен сараптау қызметі, ӛндірістік- қолданбалы  

Научно-исследовательская и аналитическая, маркетинговая, 

консультационная и экспертная, производственно-

прикладная 

Scientific-research and analytical, marketing, consulting and 

expert, industrial-applied 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Competency map / profile 
 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

Professional 

Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы   компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of competences) 

- КҚА 

Ғылыми-зерттеу, 

консалтингтік және 

сараптамалық қызметте 

аналитикалық 

ақпаратты дайындау 

қабілеттілік. 

- ПКАСпособность 

подготовить 

аналитическую 

информацию в 

исследовательской, 

консалтинговой  и 

экспертной 

деятельности
 

- PCA 

Ability to prepare 

analytical information in 

research, consulting and 

expert activities 

АКҚ1 

АПК1 

АРС1   

- Әлеуметтану саланың базалық теориялық аспабың 

біледі және түсінеді:  

- Демонстрирует знание и понимание базового 

теоретического инструментария в области 

социологии  

- Demonstrates knowledge and understanding of basic 

theoretical tools in the field of sociology. 

 

Деректерді талдауда әлеуметтанудын 

тұжырымдамалық аппарат пен әдіснамалық 

парадигмаларын қолдануға дайын 

- Готов к применению концептуального аппарата и 

методологических парадигм социологии в анализе 

данных. 

- Ready to apply the conceptual apparatus and 

methodological paradigms of sociology in data 

analysis. 

1. Сыни ойлау: әлеуметтану бойынша академиялық мәтенді оқу 

/Критическое мышление: академическое чтение по социологии  

/Critical thinking: аcademic reading in sociology 

2. Әлеуметтану тарихы /История социологии /History of Sociology 

3. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация /Социальная 

структура и социальная   стратификация  /Social structure and social 

stratification 

4. Әлеуметтік және экономикалық антропология /Социальная и 

экономическая антропология/ Social and economic anthropology 

5. Қылмысқерлік пен қоғам /Преступность и общество. /Crime and 

society. 

6. Саяси қызметің әлеуметтануы/ Социология политической 

деятельности /Sociology of     political activity 

7. Экономикалық әлеуметтану /Экономическая социология  /Economic 

sociology 

АКҚ2 

АПК2  

АРС2 

- Ӛзекті әлеуметтік проблемаларды шешу және 

зерттеу  үшін социологиялық зерттеудің әдістерің 

қолданып әлеуметтік, әлеуметтік-кәсіби, 

этникалық, әлеуметтік-мәдени топтарының 

мүддесі мен кызығушылықтарың анықтап бере 

алады  

- Готов, используя социологические методы 

исследования, определить потребности и интересы 

социальных, социально-профессиональных, 

этнических и социокультурных групп для 

изучения и решения актуальных социальных 

проблем; 

- Knows how to identify the needs and interests of 

social, socio-professional, ethnic and socio-cultural 

groups, using sociological research methods for 

1. Әлеуметтік теңсіздік пен дифференциация талдау парадигмалары 

/Парадигмы исследования социального неравенства и дифференциации 

/Paradigms of the study of social inequality and differentiation. 

2. Қазақстандық қоғам жаһандану әлемде /Казахстанское общество в 

глобализирующемся мире Kazakhstan Society in a Globalizing World 

3. Әлеуметтік ұстанымдарды ӛзгерту/ Изменение социальных 

установок./ Changing Social Attitudes 

4. Инновациялық қызмет әлеуметтануы мен басқару қызметтің 

әлеуметтік диагностикасы /Социология инновационной деятельности и 

социальная диагностика управленческой деятельности /Sociology of 

innovation activity and social diagnostics of management activities 

5. Басқару әлеуметтануы /Социология управления /Sociology of 

management 

6. Табиғат, қоршаған орта мен тәуекел әлеметтануы /Социология 

природы, окружающей среды и риска Sociology of nature, 
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studying and solving urgent social problems; environment and risk 

7. Социология молодежных практик и культур. /Жастар іс-тәжірибесі 

мен мәдиенеттер әлеуметтануы /Sociology of youth practices and 

cultures. 

8. Отбасы және балалық шақ әлеуметтануы /Социология семьи и 

детства / Sociology of family and childhood  

9. Қылмысқерлік пен қоғам /Преступность и общество. /Crime and 

society. 

10. Білім алу мен қоғам/ Образование и общество /Education and Society 

11. Балалар мен олардың отбасыларың қорғау./ Защита детей и их семей 

/Protection of children and their families 

12. Саяси қызметің әлеуметтануы /Социология политической 

деятельности /Sociology of     political activity 

13. Жеке басының тірлігінің әлеуметтануы /Социология личной жизни 

/Sociology of personal life 

АКҚ3 

АПК3 

АРС3 

- Кәсіби қызмет атқару аясында  қоғамдық пікірді 

зерттеу, әлеуметтік саяси жағдайды тәжірибелік 

мақсаттарды шешу үшін әлеуметтану 

теориясының концептуальды ресурстарын 

және талдамалы дағдыларын қолдана білу 

қабілетті 

- Способен применять в профессиональной 

деятельности концептуальные ресурсы по 

социологической теории и аналитические навыки 

для решения практических задач в сферах 

изучения общественного мнения и мониторинга  

социально-политической ситуации; 

- Is able to apply in the professional activity conceptual 

resources on sociological theory and analytical skills 

for solving practical problems in the spheres of 

studying public opinion and socio-political situation. 

- Кәсіби қызмет атқару аясында қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық даму, халықтың 

жұмыспен қамтылуы мен еңбек ресурстарың 

басқаруы   тәжірибелік мақсаттарды шешу үшін 

әлеуметтану теориясының концептуальды 

ресурстарын және талдамалы дағдыларын қолдана 

білу қабілетті. 

1. Қылмысқерлік пен қоғам/ Преступность и общество. /Crime and 

society. 

2. Саяси қызметің әлеуметтануы/Социология политической 

деятельности /Sociology of     political activity 

3. Аймақтар әлеуметтануы мен урбанистика Социология регионов и 

урбанистика Sociology of the region and  urbanistika 

4. Жаһандық контекстегі әлеуметтік саясат / Социальная политика в 

глобальном контексте/ Social policy in a global context 

АКҚ4 - Способен применять в профессиональной 

деятельности концептуальные ресурсы по 

1. Аймақтар әлеуметтануы мен урбанистика /Социология регионов и 

урбанистика/ Sociology of the region and  urbanistika 
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АПК4 

АРС4 

социологической теории и аналитические навыки 

для решения практических задач в сферах 

социально-экономического развития общества, 

управления трудовыми ресурсами и занятостью 

населения; 

- Is able to apply in the professional activity conceptual 

resources on sociological theory and analytical skills 

for solving practical problems in the spheres of social 

and economic development of the society, 

management of labor resources and employment of 

the population. 

2. Жұмыспен қамту әлеуметтануы  

Социология занятости  

Sociology of employment 

1. Инновациялық қызмет әлеуметтануы мен басқару қызметтің 

әлеуметтік диагностикасы /Социология инновационной 

деятельности и социальная диагностика управленческой 

деятельности /Sociology of innovation activity and social diagnostics of 

management activities 

2. Білім алу мен қоғам Образование и общество Education and Society 

3. Экономикалық әлеуметтанудағы гендерлік талдауы / 

Гендерный анализ в экономической социологии 

/Gender analysis in economic sociology 

4. Жеке басының тірлігінің әлеуметтануы / Социология личной жизни/ 

Sociology of personal life  

- КҚВ 

Кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында 

әлеуметтік талдаудың 

эмпирикалық әдістерін 

қолдануға шеберлік; 

маркетингтік 

зерттеуді, кәсіптік 

қызметтің объектісіне  

әлеуметтік жоспарлау 

және жобалау 

жүмысын 

ұйымдастыру және 

өткізу қабілеттілік 

 

- ПКВ 

Умение применить 

эмпирические методы 

социологического 

анализа в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности; 

- способность 

организовать и 

провести 

маркетинговое 

исследование, 

социальное 

BКҚ1 

BПК1  

В 

РС1 

- Эмпириялық әлеуметтанулық зерттеуді 

ұйымдастыру және жүргізуге дайын 

- Готов организовать и провести эмпирическое 

социологическое  исследование 

- Is able to organize and conduct empirical sociological 

research 

- Әр түрлі кәсіптік қызмет салада эмпириялық 

талдау әдістерін қолдануға дайын 

- Готов применить эмпирические методы анализа в 

различных областях профессиональной 

деятельности 

- Is able to apply empirical methods of analysis in 

various fields of professional activity 

- Кәсіби қызметтің объектісін жобалау мен 

әлеуметтік жоспарлауды қамтамасыз етуге дайын 

- Готов обеспечить социальное планирование и 

проектирование объекта профессиональной 

деятельности 

- Ready to provide social planning and design of the 

object of professional activity 

1. Әлеуметтану әдіснамасы мен әдістері /Методология и методы 

социологии /Methodology and methods of sociology   

2. Әлеуметтанулық зерттеу дизайнын дайындау 

/Формирование дизайна социологического исследования 

/Formation of the design of sociological research 

3. Әлеуметтік  психология: практикум /Социальная психология: 

практикум /Social Psychology: workshop 

4. Демография және әлеуметтік статистика /Демография и социальная 

статистика /Demography and Social Statistics 

5. Сандық деректерді ӛңдеу және кодтау  

/Анализ и обработка количественных данных  

Methods of processing and coding of quantitative data  

6. Әлеуметтанудағы сапалы әдістер /Качественые методы в 

социологии /Qualitative methods in sociology  

7. Базалық сандық әдістер Базовые количественные  методы.  /Basic 

quantitative methods 

8. Әлеуметтанулық зерттеудің далалық жұмысы 

/Полевая работа в социологическом исследовании 

/Fieldwork of sociological research 

9. Әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау 

/Организация и планирование социологического исследования 

/Organization and planning of sociological research   

10. Визуалды әлеуметтану /Визуальная социология /Visual sociology 

11. Әлеуметтік желілерді сараптау /Анализ социальных сетей./Social 

network analysis 
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планирование и 

проектирование 

объекта 

профессиональной 

деятельности 

 

- PCВ 

Ability to apply 

empirical methods of 

sociological analysis in 

various areas of 

professional activity; the 

ability to organize and 

conduct a marketing 

research, social planning 

and designing an object 

of professional activity 

12. Цифрлық қоғамдағы әлеуметтік зерттеу / Sociological research in a 

digital society /Социологические исследования в цифровом 

обществе 

13. БАҚ зерттеуіндегі теориялар мен әдістер                                             

/Теории и методы в исследовании СМИ                                                       

/Theories and methods of mass communication research 

14. Әлеуметтанудағы математика және статистика /Математика и 

статистика в социологии / Mathematics and statistics in sociology  

15. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру /Прикладное 

программное обеспечение/ Applied software 

16. Әлеуметтанудағы сапалы әдістер/ Качественые методы 

исследования религии в социологии./ Qualitative methods of 

investigating religion in sociology. 

17. Дін зерттеуіндегі   әлеуметтанулық әдістері      /Социологические 

методы исследования религии      /Sociological    methods of religion 

research    

18. Мәліметтерді тәтпіштеу және талдау/Интерпретация и анализ 

данных /Interpretation and analysis of  data 

19. Әлеуметтанудағы сапалы әдістер /Качественые методы в 

социологии. /Qualitative methods in sociology 

20. Сараптамалық есепті дайындау және ұсыну /Подготовка и 

презентация аналитического отчета /Preparation and presentation of 

the analytical report 

BКҚ2 

BПК2  

В 

РС2 

- Маркетингтік зерттеуді ұйымдастыру мен ӛткізу 

дағдысы және оны іс-тәжірибелік әрекетте 

қолдана білу.   

- Навыки организации и проведения маркетинговых 

исследований и умение использовать их в 

практической деятельности. 

- The skills of organizing and conducting market 

research and the ability to use them in practice. 

1. Визуалды әлеуметтану/ Визуальная социология /Visual sociology 

 

2. Маркетинг зерттеулерге кіріспе және фокус топ әдісі /Введение 

в маркетинговые исследования и фокус группы /Introduction 

marketing research and focus groups 

BКҚ3 

BПК3  

В 

РС3
 
 

- Әлеуметтік дау-жанжалды шешудің дәнекері 

болу,  азаматтық қоғамның құндылықтары негізінде  

диалогті іске асыру, мемлекеттік билік, азаматтық 

қоғам институттары мен бұқаралық ақпарат 

құралдары ӛзара әрекет жасау аясында тартысты 

жағдайды алдын ала сақтандыру мен шешу кәбілеті 

бар. 

- Умеет предупреждать и разрешать 

1. Кӛшбасшылық әлеуметтануы /Социология лидерства/ Sociology of 

leadership  

2. Изменение социальных установок./ Әлеуметтік ұстанымдарды 

ӛзгерту /Changing Social Attitudes 

3. Мультикультурный Казахстан и теории национализма. /Кӛпмәдени 

Қазақстан  мен  ұлтшылдық теориялары  /Ethnosociology and theories 

of the  nationalism 

4. Культура, современность и медиа. /Мәдениет қазіргі заман мен 



 
 

МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

конфликтные ситуации при взаимодействии органов 

государственной власти, институтов гражданского 

общества, средств массовой коммуникации, вести 

диалог на основе ценностей гражданского общества, а 

также выступать посредником при разрешении 

социальных конфликтов; 

- Is able to prevent and resolve conflict situations in 

the interaction of state authorities, civil society 

institutions, mass media, to conduct a dialogue based on 

the values of civil society, and to mediate in resolving 

social conflicts. 

медиа  / Culture, modernity and media 

5. Жаппай алдау мен ӛтіріктің  әлеуметтануы мен антропологиясы 

Антропология и социология лжи и массового обмана Anthropology 

and the sociology of lies and mass deception 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/(ЖКҚ) 

Общепрофессиональн 

ые компетенции 

(ОПК) / 

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы   компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of competences) 

- ЖКҚА  

Ұйымдастырушылықба

сқару инновациялары 

және 

тиімді басқару 

шешімдерін ескере 

отырып кәсіби 

міндеттердің жиынтығын 

шешуге 

қабілеттілік. 

ОПКА 

Способность решать 

совокупность 

профессиональных 

задач с учетом 

эффективности 

управленческих 

решений и 

организационно- 

управленческих 

инноваций. 

- GPCА 

- Ability to solve set of 

professional tasks 

АЖКҚ

1 

АОПК

1 

АGPC

1 

- Басқару қызметте білім мен тәжірибелік қабілеттерін 

қолданады 

- Использует знания и практические навыки в 

управленческой деятельности; 

- Uses basic knowledge and practical skills to participate 

in management activities 

1. Басқару әлеуметтануы Социология управления Sociology of 

management 

2. Жаһандық контекстегі әлеуметтік саясат  Социальная политика в 

глобальном контексте Social policy in a global context;  

3. Кӛшбасшылық әлеуметтануы Социология лидерства Sociology of 

leadership 

4. Басқару психологиясы Психология управления Management 

psychology 

5. Кәсіпкерлік және бизнес Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 
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taking into account 

efficiency of 

administrative decisions 

and organizational and 

administrative  

ЖКҚВ ақпаратты 

деректермен тәжірибелік 

жұмыс жасау дайын болу  

қабілеттер 

ОПКВ навыки 

практической работы с 

информационными 

данными 

GPCВ  skills of practical 

work with information data 

 

ВЖКҚ

1 

ВОПК1 

ВGPC1 

- Деректерді талдау үшін заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдаланады  

- Использует современные информационные 

технологии для анализа данных; 

- Uses modern information technology for data analysis; 

- Корпоративті ақпараттық жүйелер мен 

ғаламдық комьпютерлік желілердегі 

ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті. 

- Способен к работе с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 
- It is capable to work with information in global 

computer networks and corporate information 

systems. 

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-

коммуникационные технологии Information and communication 

technologies 

2. Цифрлық қоғамдағы әлеуметтік зерттеу  Sociological research in a 

digital society Социологические исследования в цифровом 

обществе 

3. Цифрлық технологиялар қолдану ӛрістеріне қарай 

Цифровые технологии  по отраслям применения  

Digital technologies by industry 

 

ВЖКҚ

2 

ВОПК

2 

ВGPC2 

- Кәсіби қызметтілікте аналитикалық ақпараттың 

презентациясын дайындайды 

- Готовит презентацию аналитической  информации в 

профессиональной деятельности 

- Prepares presentation of analytical information in 

professional activities 

1. Сараптамалық есепті дайындау және ұсыну  

Подготовка и презентация аналитического отчета  

Preparation and presentation of the analytical report 

 

ВЖКҚ

3 

ВОПК

3 

ВGPC3  

- Ғылыми техникалық кұжатты жасайды және безендіру  

- Составляет и оформляет научно-техническую 

документацию 

-  Compose and issue scientific and technical documentation 

Әлеуметтанудағы академиялық жазба  

Академическое письмо в социологии Academic writing in   sociology  

 

 

Әмбебап құзыреттілік 

(ӘҚ) 

/ Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universal competences 

(UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) / 

The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер 

атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы   компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of competences) 

ӘҚ А 

Қазақ (орыс) және шет 

тілдерін кәсіби қызмет 

саласында қолдануға 

қабілеттілік. 

УКА 

Способность к 

А ӘҚ1 

 АУК1 

 АUC1 

 

- Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті. 

- Способен к письменной и устной коммуникации на 

государственном, русском и английском языках. 

- It is capable to written and oral communication in the 

state, Russian and English languages. 

 

Тіл мәдениеті мен кәсіби риторика Культура речи и деловая риторика   

Профессиональный казахский (русский) язык ProfessionalKazakh      

(Russian)language 

Кәсіби бағытталған шет тілі Профессионально-ориентированный 

иностранный язык         Professionally oriented foreign language                                                                                                                                                                                     

Қазақ (орыс) тілі Казахский язык (русский язык)  Kazakh (Russian) 
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использованию 

казахского (русского) 

и иностранного языка 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

UCА 

Ability to use of Kazakh 

(Russian) and foreign 

languages in the sphere 

of professional activity.  

language   

       Шетелтілі Иностранный язык  Foreignlanguage 

ӘҚВ жаңа жағдайға дайын 

болу 

УКВ способность к 

адаптации в новых 

условиях 

UCВ the ability to adapt in 

new conditions 

В ӘҚ1 

ВУК1 

ВUC1 

- Тұлғааралық байланысқа  және жаңа жағдайға 

бейімделеді 

- Адаптируется к новой ситуации и межличностной 

коммуникации 

- Adapts to the new situation and interpersonal 

communication 

1. Басқару психологиясы Психология управления Management 

psychology  

2. Әлеуметтік  психология: практикум Социальная психология: 

практикум Social Psychology: workshop  

ӘҚС 

Қоғамдағы 

қабылданған 

әлеуметтік-этникалық 

нормаларды ескере 

отырып, кәсіби 

міндеттердің 

жиынтығын шешуге 

қабілеттілік.  

УКС 

Способность решать 

совокупность 

профессиональных 

задач с учетом 

принятых в обществе 

социально-этнических 

норм. 

 UCС 

Ability to solve set of 

professional tasks 

taking into account 

accepted in the society 

of social and ethnic 

norms. 

С ӘҚ1 

СУК1 

СUC1 

- Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша 

аналитикалық және аксиологиялық талдауға қабілетті. 

- Способен к аналитическому и аксиологическому 

анализу при изучении исторических событий и процессов. 

- It is capable to the analytical and axiological analysis 

when studyingNhistorical events and processes 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история 

Казахстана Modern history of Kazakhstan 

2. Саясаттану /Политология/ Politology 

СӘҚ2 

СУК2 

СUC2 

- Салауатты ӛмір сүру салтын ұстануға, салауатты ӛмір 

сүру салты туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны 

ұстануға қабілетті. 

- Способен следовать социально-значимым 

представлениям о здоровом образе жизни, 

придерживаться здорового образа жизни. 

- It is capable to follow socially important ideas of a healthy 

lifestyle, to adhere to a healthy lifestyle. 

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (1) 

2. Дене шынықтыру / Физическая культура /Physical Culture (2) 

3. Дене шынықтыру / Физическая культура /Physical Culture (3) 

4. Дене шынықтыру / Физическая культура /Physical Culture (4) 

 

СӘҚ3 

СУК3 

СUC3 

- Қазіргі заманның ӛзекті мәселелері бойынша ӛз 

ұстанымын дәлелді қорғайды және сауатты 

философиялық пікірталас жүргізеді. 

- Грамотно ведет философскую дискуссию и 

аргументированно отстаивает собственные позиции по 

актуальным проблемам 

- современности. 

- Competently conducts a philosophical discussion and with 

deep arguments defends own positions on current problems 

of the present. 

1. Философия Философия Philosophy 

2. Әлеуметтану Социология Sociology 

3. Ӛзін-Ӛзі тану Самопознание Self-knowledge 

СӘҚ4 

СУК4 

- Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық 

нормалар негізінде басқа адамдармен әлеуметтік ӛзара 
1. Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики Theory and practice of politics 



 
 

МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

 

СUC4 іс қимыл жасайды, демократикалық қоғамда ӛмір сүруге 

дайын, мемлекет және құқық мәнін түсінеді. 

- Понимает сущность государства и права, готов к жизни 

в демократическом обществе, к социальному 

взаимодействию с другими людьми на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм. 

- Understands essence of the state and the right, it is ready to 

life in 

- democratic society, to social interaction with other people 

on the basis 

- of accepted in the company of moral and precepts of law. 

2. Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru 

3. Мәдениеттану. Культурология.  Cultural studies  

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет  

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


