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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»  ғылыми мен педагогиқалық 

бағыттағы PhD доқторын дайындау деңгейіне және білім беру 

мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді. 

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию 

образования и уровню подготовки докторов PhD по научному и 

педагогическому направлению «Социология» 

This program establishes the requirements for the content of 

education and the level of training PhD doctors in the scientific and 

pedagogical direction "Sociology" 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

«6D050100-Әлеуметтану»   

«6D050100-Социология» 

«6D050100-Sociology». 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

6D050100 – «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 

6D050100- «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 6D050100 

«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  

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 

6D050100 «Әлеуметтану» мамандығы бойынша философия 

докторын даярлау, аналитикалық және консалтингтік қызметтер 

саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын методологиялық 

және әдістемелік қамтамасыз етуге, жоспарлау және жобалау 



 
 

 
 

процестерінің функционалдық міндеттерін орындауға қабілетті  

Подготовка доктора PhD по направлению подготовки  

6D050100 «Социология»,  способного к выполнению 

функциональных обязанностей планирования и проектирования 

процессов, методологическому и методическому обеспечению 

научных исследований в сфере аналитических и 

консалтинговых услуг  

Preparation of PhD in the direction of preparation 6D050100 

"Sociology", capable of fulfilling the functional responsibilities of 

planning and designing processes, methodological and 

methodological support of scientific research in the field of 

analytical and consulting services 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

 Ғылыми, педагогикалық және кәсіби қызметтің негізгі 

түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін 

«Әлеуметтану» мамандығы бойынша PhD докторантура білімін 

меңгеру нәтижесінде студенттердің алынған білім мен 

дағдылардың құзыреттілігін дамыту.  

Развитие компетенций обучающихся по применению знаний и 

навыков, полученных в результате освоения образовательной 

программы доктора PhD по направлению подготовки  

«Социология» для решения конкретных проблем, возникающих 

в основных видах научной, педагогической и 

профессиональной деятельности.  

Development of the competencies of students to apply knowledge 

and skills obtained as a result of mastering the PhD educational 

program in the direction of training "Sociology" to solve specific 

problems arising in the main types of scientific, pedagogical and 

professional activities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

әлеуметтанушы; ғылыми кеңесші; ғылыми қызметкер  

деректерді талдаушы; сарапшы 

маркетингтанушы 

мемлекеттік қызметкер 

HR маман  

социолог; научный консультант; научный сотрудник 

аналитик данных; эксперт  

маркетолог  

государственный служащий  

HR-специалист 

sociologist; scientific consultant, research officer  

data analyst; expert 

marketer  

developer of social surveys 

civil servant 

HR specialist 

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Талдау, ғылыми-аналитикалық ақпаратты дайындау, әлеуметтік 

мен маркетингтік зерттеуді жүргізу,  әлеуметтік жоспарлау мен 

жобалау, консалтингтік пен эксперттік қызметті атқару. 

Аналитика, preparation of scientific and analytical information, 

проведение социологических и маркетинговых исследований, 



 
 

 
 

социальное планирование и проектирование, осуществление 

консалитинговой и экспертной деятельности 

Analytics, preparation of analytical information, conducting 

sociological and marketing research, social planning and design, 

conducting scientific, consulting and expert activities 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Әлеуметтік, маркетингтік, аналитикалық ұйымдар, билік 

мемлекеттік органдар мен басқару, коммерциялық және 

коммерциялық емес ұйымдар 

Социологические, маркетинговые, аналитические организации, 

органы государственной власти и управления, коммерческие и 

некоммерческие организации 

Sociological, marketing, analytical organizations, public authorities 

and management, commercial and non-profit organizations 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Әлеуметтанулық пен маркетингтік зерттеулердің дизайның 

Ұйымдастыру мен әдіснамалық қамтамасыз ету; 

Дерекетерді саралау; 

Кәсіби әрекет объектілерді сипаттатың  әлеуметтік өлшемдерді 

бағалау және жоспарлау; 

Жобалау істің мониторингке жұмысын жүргізу үшің ақпаратты 

негізін қалыптастыру және әлеуметтiк пен экономикалық 

саясаттың нәтижелерің бағалау; 

Әлеуметтiк сараптамасын беру;  

Жаңа ғылыми білімді кәсіби қызметте қалыптастыру. 

Организация и методологическое обеспечение дизайна 

социологических и маркетинговых исследованийғ 

Анализ данных; 

Планирование и оценка социальных показателей, 

характеризующих объекты профессиональной деятельности; 

Создание информационной базы для мониторинга проектной 

деятельности и оценки результативности социальной и 

экономической политики, их социальная экспертиза; 

формирование новых научных знаний в областях 

профессиональной деятельности. 

Organization and methodological support of the design of 

sociological and marketing research; 

Data collection and analysis, 

planning and evaluation of social indicators that characterize the 

objects of professional activity; 

Creation of an information base for monitoring of project activities, 

assessment of the impact and impact of social and economic 

policies, their social expertise;  

Formation of new scientific knowledge in the fields of professional 

activity 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-инжинериялық пен жобалау, 

аналитикалық, маркетингтік,  кеңес беру мен сараптау қызметі, 

өндірістік- қолданбалы, педогогиқалық  

Научно-исследовательская, социоинженерная, проектная, 

аналитическая, маркетинговая, консультационная и экспертная, 

производственно-прикладная, педагогическая 

Scientific-research, socioengineering and design, analytical, 

marketing, consulting and expert, industrial-applied, pedagogical 
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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 Кәсіби қызметте 

профильдік білімі мен 

талқылау дағдыларын 

зерттеу және жобалау 

міндеттің әдіснамалық пен 

әдістемелік 

қамтамасыздандыру, білімге 

негізделген қоғамның 

дамуына ықпал ету 

қабілеттілік 

- ПК
А
 способность 

методологически и  

методически обеспечить 

исследовательские и 

проектные задачи; 

способность критически 

оценивать дискуссии по 

глобальных социальных 

проблемам  

и содействовать развитию 

общества, основанному на 

знаниях; 

PCA 

Ability to apply in professional 

activities profiling knowledge 

and analytical skills for 

methodological and 

methodological support of 

research and project tasks, 

promote the development of a 

АКҚ1 

А
ПК1 

АРС1   

 

1. Готов обеспечить  методологическое и 

методическое решение 

исследовательских и проектных 

программ  

Зерттеу және жобалау 

бағдарламаларын әдіснамалық және 

әдістемелік қамтамасыз етуге дайын. 

Provides a methodological and methodical 

solution for research and design 

 

2. Готов участвовать в дискуссиях по 

глобальным социальным проблемам и 

разработать рекомендации по 

развитию общества, основанному на 

знаниях 

Жаһандық әлеуметтік мәселелер 

бойынша пікірталастарға қатысуға 

және білімге негізделген қоғамның 

дамуына қатысты ұсыныстарды 

дайындауға қабілетінің болуы;  

 

 

1. Теорияның соңы: индуктивтік зерттеу бағдарламасы 

Конец теории: индуктивная исследовательская 

программа  

The end of theory: inductive research program 

Дизайн и анализ социологического исследования 

Әлеуметтанулық зерттеудің талдау мен дизайны 

Design and analysis of sociological research 

2. Постколониалық теория мен әдістер әлеуметтік 

ғылымдарда 

Постколониальная теория и методы в  социальных 

науках 

Postcolonial theory and methods in the social sciences 

3. Иммиграция и транснационализм Иммиграция және 

транснационализм 

Immigration and transnationalism 

4. Исламдық белсенділіктің транасұлттық аспектілері 

Транснациональные аспекты исламского активизма 

      Transnational aspects of Islamic activism 

5. Әлеуметтанудағы зерттеу дизайнның әдіснамасы 

Методология исследовательских дизайнов в 

социологии 

Methodology of research designs in sociology 

6. Салыстырмалы және тарихи әлеуметтану 

Сравнительная и историческая социология 

Comparative and Historical Sociology 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/


 
 

 
 

knowledge-based society; 7. Заманауи әлеуметтік теориядағы  дискуссия  

Дискуссии в современной социальной теории  

Discussions in modern social theory 

АКҚ2 

А
ПК2 

АРС2  

 

1. Әлеуметтік саясат саласындағы  

халықаралық жобаларға 

социологиялық сүйемелдеу қамтасыз 

етеді және өзекті әлеуметтік мәселені 

анықтайды  

Выявляет актуальные социальные 

проблемы и обеспечивает 

социологическое сопровождение 

международных проектов в области 

социальной политики 

 

1. Сравнительная социология государства 

Мемлекеттің  салыстырмалы әлеуметтануы 

Comparative Sociology of the State 

8. Иммиграция и транснационализм Иммиграция және 

транснационализм Immigration and transnationalism  

9. Исламдық белсенділіктің транасұлттық аспектілері 

Транснациональные аспекты исламского активизма  

Transnational aspects of Islamic activism 

КҚ
В
 әлеуметтік инженерлық 

кызметте моделдеу мен 

жобалау ету кәбілеттілік 

ПК
В
 способность к 

моделированию и 

проектированию в 

социоинженерной  

деятельности 

PC
В
 

ability to apply modeling and 

design in socio-engineering 

activities 

BКҚ1 

B
ПК1

  

В 

РС1  

 

 

1. Әлеуметтік инженерліқ кызметті іске 

асыруға және ұйымдардың 

инновациялық әрекеттің тиімділігін 

бағалауға дайын 

Готов к осуществлению 

социоинженерной деятельности и 

оценке эффективности 

инновационной деятельности 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ұйымдық талдау Организационный анализ 

Organizational аnalysis.  

 



 
 

 
 

Жалпы кәсіби ЖКҚ 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональн 

ые компетенции 

(ОПК) / 

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / 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 
Ғылыми-қолданбалы 

зерттеулерде және  

консалинтинг қызметтерде 

заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдану 

қабілеттілік  

ОПК
А
 

Способность использовать 

современные 

информационные технологии 

в научно-прикладных 

исследованиях и 

консалтинговой 

деятельности  

GPCА 

The ability to use modern 

information technologies in 

scientific and applied research, 

analytical and consulting 

activities 

АЖКҚ

1 

АОПК

1 

АGPC

1 

1. Ғылыми-қолданбалы, аналитикалық, 

консалингт қызметтерде әлеуметтік 

маңызды мәселерді талдау негізінде 

заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдану атқару 

Готов   использовать современные 

информационные технологии в  

научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Is able to use modern information 

technologies for the analysis of socially 

significant problems of modern society in 

applied scientific research, analytical and 

consulting activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD Big Data: мәліметтер кеңістігінің кеңеюі 

Big Data: расширение пространства данных 

Big Data: expanding the data space 



 
 

 
 

Әмбебап құзыреттілік / 

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) 
ӘҚА ғылыми іс-әрекетте 

наукометриялық әдістерін  

пайдалану қабілеттілік  

УК
А
 способность использовать 

наукометрические методы в 

научной деятельности;   

GPCА The ability to use 

scientometric methods in 

scientific activity;  

А ӘҚ1 

 АУК1 

 

АGPC

1 

 

 

Готов применить наукометрическую 

компетентность 

наукометриялық құзыреттілікті іске асыру 

дайын 

Scientometric competence is ready to be 

applied 

1. Наукометрия Наукометрия Science metrics 

 

ӘҚ В «академиялық бизнесті» 

іске асыру мен әлеуметтанулық 

пәндерді оқытуда әлеуметтік 

ғылымдардың әдістерін және 

теорияларын қолдана білу 

қабілеттілік 

УК
В
способность использовать 

знание методов и теорий 

социальных наук в 

преподавании социологических 

дисциплин и в ведении 

«академического бизнеса» 

GPCВ ability to use knowledge of 

methods and theories of social 

sciences in the teaching of 

sociological disciplines and in the 

conduct of the "academic 

business" 

В 

ӘҚВ2 

ВУКВ

2 

ВGPC

В2 

1. Кәсіби қызметтің әлеуметтік маңызды 

мақсаттарын анықтауға дайын және 

инновациялық педагогиқалық қызмет  

пен «академиялық» кәсіптің 

дағдылары бар   

Готов определять социально-

значимые цели профессиональной 

деятельности и имеет навыки 

инновационной педагогической 

деятельности, навыкы ведения 

«академического бизнеса» 

Is able to determine the socially 

significant goals of his professional 

activity and has the skills of pedagogical 

activity, skills of conducting "academic 

business"; 

1. Әлеуметтану мамандық және кәсіп: кеңейтілген 

кіріспе 

Социология как профессия и бизнес: расширенное 

введение 

Sociology as trade and business: advanced introduction 

 

 

 

 


