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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 магистр 

дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын 

талаптарды белгілейді. 

Настоящая программа устанавливает требования к содержанию 

образования и уровню подготовки магистров по направлению 

«Социология»  

This program establishes the requirements for the content of education 

and the level of preparation of masters in the direction of "Sociology" 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы/ 

Код и наименование 

образовательной программы 

/ The code and name of 

education program 

6 M050100 – «Әлеуметтану»  

6M050100- Социология  

6M050100 - Sociology 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовое обеспечение / The 

regulatory and legal support 

6M050100–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 

6M050100-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. 

Standard curriculum for higher education 6М050100- 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 

Білім беру бағдараламасы 

аясында дайындау 

бейінінің картасы / Карта 

профиля подготовки в 

рамках образовательной 

Аналитика, маркетинг және әлеуметтік консалтинг нарығында 

жаңа әлеуметтану әдістерін және әлеуметтік технологияларды білу 

арқылы зерттеу бағдарламаларын жобалау және практикалық 

қолдануды қамтамасыз ете алатын «Әлеуметтану» бағыт бойынша 

магистрді дайындау. 
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программы / Profile map of 

education program  

Подготовка магистра по направлению «Социология»,  способного 

обеспечить на основе владения новыми социологическими 

методами и социальными технологиями проектирование 

исследовательских программ и их практическое применение на 

рынке аналитики, маркетинга  и социального консалтинга  

Master's degree in "Sociology", able to provide, based on the 

knowledge of new sociological methods and social technologies, the 

design of research programs and their practical application in the 

market of analytics, marketing and social consulting 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы 

/ The concept of education 

program 

 «Әлеуметтану» бағыт бойынша магистр білім беру бағдарламасын 

меңгеру нәтижесінде алынған кәсіптік қызметтің негізгі түрлері 

бойынша ғылыми-зерттеу және басқарушылық қызметке алынған 

білімдер мен дағдыларды қолдану дағдыларын дамыту.  

Развитие умений обучающихся применять знания и навыки, 

полученные в результате освоения образовательной программы 

магистра по направлению «Социология» для решения конкретных 

проблем, возникающих в основных видах профессиональной 

деятельности с профилем на исследовательскую и управленческую 

деятельность. 

Development of the skills of students to apply the knowledge and skills 

gained as a result of mastering the Master's degree program in the 

"Sociology" for solving specific problems arising in the main types of 

professional activity with a profile for research and management 

activities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a 

specialist’s positions 

Ғылыми қызметкер, әлеуметтанушы, талдаушы, сарапшы, 

маркетингтанушы, ғылыми кеңесші, маркетолог, әлеуметтік 

аудитор, мемлекеттік қызметкер, HR қызметкер, урбанист  

Научный сотрудник. социолог, аналитик, эксперт, маркетолог, 

научный консультант, социальный аудитор, государственный 

служащий, специалист HR, урбанист.  

Scientific consultant , sociologist, analyst, expert, marketer, , research 

officer, developer of social surveys, social auditor, civil servant, HR 
specialist, urbanist.  

Кәсіби қызмет 

саласы/Область 

профессиональной 

деятельности / The area of 

professional activity 

Аналитикалық ақпаратты дайындау, әлеуметтік мен маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, ғылыми, консалтингтік және сараптамалық 

қызметті жүзеге асыру  

Подготовка аналитической информации, проведение 

социологических и маркетинговых исследований, осуществление 

научной, консалитинговой и экспертной деятельности 

Рreparation of analytical information, conducting sociological and 

marketing research, social planning and design, implementation of 

scientific, consulting and expert activities 

Кәсіби қызмет 

объектісі/Объект  

профессиональной 

деятельности / The object of 

professional activity 

Әртүрлі ұйымдарда әлеуметтік, маркетингтік, аналитикалық 

қызметтер, социологиялық, маркетингтік, аналитикалық  

қызметтер, мемлекет билік және басқару ұйымдар, коммерциялық 

ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар 

Социологические, маркетинговые, аналитические службы в 

организациях, органы государственной власти и управления, 

коммерческие организации, неправительственные организации 
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Sociological, marketing, analytical services in organizations, public 

authorities and administrations, commercial organizations, non-

governmental organizations 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

Социологиялық пен маркетингтік зерттеуде аналитикалық ақпарат 

пен ұсыныстарды дайындау; 

Кеңес беру және жаңа ғылыми білімді кәсіби қызметте 

қалыптастыру; 

Персоналды басқару саласында адам ресурстарын зерттеу және 

жоспарлау және жұмыспен қамтуды талдау әдістерін әзірлеу; 

ұйымдарға ұйымдастыру мәселелерін шешуде және жоғары 

тиімділікке қол жеткізуге кӛмек кӛрсету.  

Подготовка аналитической информации и рекомендаций в 

социологических и маркетинговых исследованиях; 

Консультирование и формирование новых научных знаний в 

областях профессиональной деятельности;  

Разработка методов анализа занятий в областях управления 

персоналом, изучения и планирования трудовых ресурсов; 

содействие организациям в достижении более высокой 

эффективности и решении организационных проблем.  

Organization and methodological support of sociological and marketing 

research; 

Analytical information and recommendations consulting and formation 

of new scientific knowledge in the fields of professional activity; 

Development of methods for the analysis of work and employment in 

the areas of personnel management study and planning of human 

resources; 

Assistance to organizations in achieving higher efficiency and solving 

organizational problems.  

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной 

деятельности / Types of 

professional activity 

Ғылыми-зерттеу, аналитикалық, маркетингтік,  кеңес беру мен 

сараптау қызметі, ӛндірістік- қолданбалы  

Научно-исследовательская, аналитическая, маркетинговая, 

консультационная и экспертная, производственно-прикладная  

Scientific-research, 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 Кәсіби қызметте 

жаңа жағдайларда 

проблемаларды шешуге 

білім мен зерттеу 

дағдыларын қолдану білу, 

кәсіби тәжірибе және бар 

білімді қайта қарау 

қабілеттілік; 

 ПКА способность 

применять 

исследовательские навыки в 

решении проблем в новых 

ситуациях, переосмысления 

существующего знания или 

профессиональной 

практики;  
 PCA is the ability to 

apply knowledge and research 

skills in solving problems in 

new situations, rethinking 

existing knowledge or 

professional practice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
КҚ1 

А
ПК1

  
А
РС1   

 

 жаңа жағдайлардағы проблемаларды шешу  

білімді және зерттеу дағдыларын 

қолданады, қолданған білімді немесе кәсіби 

практиканы қайта қарастырады; 

 применяет знания и исследовательские 

навыки в решении проблем в новых 

ситуациях, переосмысления 

существующего знания или 

профессиональной практики;  

 applies knowledge and research skills in 

solving problems in new situations, rethinking 

existing knowledge or professional practice; 

1. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайлардағы орта таптың 

концептуализациясы /Концептуализация среднего класса в 

современных социально-экономических реалиях/Conceptualization 

of the middle class in modern socio-economic realities 

2. Нарық әлеуметтануы/ Социология рынка /Sociology of the market 

3. Әлеуметтанулық теориялар \Социологические теории/Social 

theories\ 

4. Әлеуметтік теория мен мәдени сәйкестілік /Социальная теория и 

культурная идентичность /Social Theory and Cultural Identity 

5. Ақпараттық қоғам дамуының концепциясы мен теориясы/ 

Концепция и теории развития информационного общества/ 

Concept and theory of development of the information society 

6. Экономикалық-әлеуметтанулық зерттеулердегі капитализм 

динамикасы./ 

Динамика капитализма в экономико-социологическом 

исследовании/ 

Dynamics of capitalism in the economic-sociological study 
А
КҚ2 

А
ПК2

  
А
РС2   

 

 Мәселелерді сыни түсіну тұрғыдан кӛрсете 

алады, жаһандық тенденциялар мен 

құрылымдарға, оның ішінде теңсіздікке 

және жаһандану жағдайына байланысты, 

әлеуметтік мәселелерді тұжырымдай алады 

 демонстрирует критическое понимание 

вопросов, умеет  концептуализировать 

социальные проблемы в связи с 

глобальными тенденциями и структурами, 

включая неравенство и глобализацию; 

 to demonstrate a critical understanding of the 

issues, he can conceptualize social problems in 

connection with global trends and structures, 

including inequality and globalization; 

1. Жаһандық  әлеуметтік проблемалар/Глобальные социальные 

вызовы/Global social challenges 

2. Раса и этническая принадлежность в сравнительной 

перспективе /Нәсіл мен этникалық тиістілік салыстырмалы кӛріністе 

/Race and Ethnicity in Comparative Perspective 

3. Гендер және бірегейлік /Гендер и идентичность  /Gender and 

Identity 

4. Ӛзгерістер кезеңіндегі Орталық Азия аймағы/ 

Центрально-азиатский регион в период трансформаций/ 

The Central Asian region in the period of transformations 

5. Жадында сақтаудың  ӛзекті практикалары/ 

Актуальные практики памяти/           

Actual memory practices 

6. Билікке тарихи-әлеуметтанулық талдау / 

Историко-социологический анализ власти/ 

Historical and sociological analysis of power 
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КҚВ инновацияларды іске асыру үшін 

ақпараттық технологияларды 

пайдалану және әлеуметтік 

зерттеулердің кез-келген мәселесін 
шешуге арналған ұтымды негізделген 

дизайнды таңдау үшін 

мамандандырылған дағдылар мен 
білімін пайдалана алатын 

қабілеттілік; 

 ПКB
 

 способен использовать 
знания и умения для разработки 

инноваций с применением 
информационных технологий и 

выбора дизайна для социальных 

исследований; 

 PCВ is able to use knowledge 

and skills to develop innovations using 

information technologies and to 

choose design for social research; 

B
КҚ1 

B
ПК1

  
B
РС1   

 

 ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, жаңа білім алу үшін инновациялық 

дамудың мамандандырылған дағдылары және 

әлеуметтік зерттеулердің жобасын әзірлейді; 

 готов применить специализированные умения 

для проведения разработки инноваций в целях 

создания нового знания с использованием 

информационных технологий и разрабатывает 

дизайн для социальных исследований; 

 Specialized skills for innovation development in 

order to create new knowledge using information 

technology and develops design for social research; 

1. Цифрлық әлеуметтік зерттеулері /Цифровые социальные 

исследования /Digital Social Research 

2. Ақпараттық қоғам дамуының концепциясы мен теориясы/ 

Концепция и теории развития информационного общества/ 

Concept and theory of development of the information society 

 

  

 КҚ
C
 ӛндірістік және 

қолданбалы қызметте 

білім мен дағдыларды 

қолдануға дайын болу 

қабілеттік  

 ПК
C
 способен 

применить знания и 

навыки в 

производственно-

прикладной 

деятельности  

 PC
C
able to apply 

knowledge and skills in 

industrial and applied 

activities 

 CӘҚ1 
C

ПК1
 

C 

GPC1 

 эмпирикалық әдістерді қолдана отырып, 

зерттеуді жобалау мәселелеріне баламалы 

шешімдерді кеңінен таныстыру қабілеті; 

 способен представить широкое понимание 

альтернативных решений задач проектирования 

исследований с помощью эмпирических 

методов;  

 the ability to be able to present a broad 

understanding of alternative solutions to the 

problems of designing research using empirical 

methods; 

1. Магистрлік дайындық әдістемесі/ Методология магистерской 

подготовки  /Methodology the Masters training 

2. Әлеуметтанудағы мәліметтерді жинаудың "жұмсақ" әдістері   

Мягкие методы сбора данных в социологии /Soft methods of data 

collection in sociology 

3. Әлеуметтанудағы сапалық мәліметтерді талдаудың әдістері/ 

Методы анализа качественных данных в социологии/Methods of 

qualitative data analysis in sociology 

4. Әлеуметтанудағы мәліметтерді жинаудың "жұмсақ" әдістері   

/Мягкие методы сбора данных в социологии /Soft methods of data 

collection in sociology 

5. Әлеуметтанудағы сапалық мәліметтерді талдаудың әдістері/ 

Методы анализа качественных данных в социологии/Methods of 

qualitative data analysis in sociology 

6. Әлеуметтанудағы сандық әдістер/Количественные методы в 

социологии/Quantatative methods in sociology 

7. Гендерлік зерттеулердегі сапалық деректердің талдауы/ Анализ 

качественных данных в гендерных исследованиях/Analysis of 

qualitative data in a gender studies 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

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 ұйымдастырушылық- 

басқару инновациялары 

және тиімді басқару 

шешімдерін ескере отырып 

кәсіби міндеттердің 

жиынтығын    шешуге 

қабілеттілік. 

ОПКА способность решать 

совокупность 

профессиональных задач с 

учетом эффективности 

управленческих решений и 

организационных инноваций. 

GPCА ability to solve set of 

professional tasks taking into 

account efficiency of 

administrative decisions and 

organizational innovations. 

АЖКҚ1 

А 

ОПК1 

А 

GPC1 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Еңбек қатынастарың зерттеуі / 

Исследования трудовых отношений / Research of labor relations 

1. Жанжал әлеуметтануы: жанжалдарды басқару технологиялары./ 

Технологии управления конфликтами./ Conflict sociology: 

technologies of management of the conflicts 

2. Билікке тарихи-әлеуметтанулық талдау /Историко-

социологический анализ власти/Sociological analysis of power 

 ЖКҚВ педагогиқалық 

қызметті атқару 

кәбілеттілік 

 ОПКВ в способность к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

 GPCВ ability to carry 

out pedagogical activity 

ВЖКҚ1 

ВОПК1 

ВGPC1 

 

 Педагогиқалық қызметті атқару дайын 

 Готов к осуществлению педагогической 

деятельности 

 Ready for pedagogical activity 

1. Педагогика  /  Педагогика    /Pedagogics 

 

2. Әлеуметтануды оқыту әдістемесі /Методика преподавания  

социологии /Methodology of teaching sociology 

3. Психология /Психология /Psychology  

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) 

 ӘҚА ғылыми білім А ӘҚ1 

 АУК1 
 Ғылыми білім мен кәсіптік қызмет саласында 1. Ғылым тарихы мен философиясы/История и философия науки  

History and Philosophy of Science 
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мен кәсіптік қызмет 

саласында іргелі білімді 

іске асыру қабілеттік 

 УКА способен 

применять 

фундаментальные знания в 

области научного познания 

и профессиональной 

деятельности 

 UCА is able to apply 

fundamental knowledge in 

the field of scientific 

knowledge and professional 

activity; 

 

 А UC 1 

 

іргелі білімді іске асыру дайын; 

 Готов применить фундаментальные знания в 

области научного познания и 

профессиональной деятельности; 

 To ready to apply fundamental knowledge in the 

field of scientific knowledge and professional 

activity 

 

 

 

 

 

 

2. Магистрлік дайындық әдістемесі/Методология магистерской 

подготовки/ Methodology the Masters training 

3. Әлеуметтанулық ғылыми практикалық семинар/ Социологический 

научно-практический семинар/ Sociological scientific-practical 

seminar 

 ӘҚВ Коммуникация 

және ақпаратты пайдалану 

негізінде кәсіби 

міндеттердің жиынтығын 

шешуге қабілеттілік. 

 УКВ 

Способность решать 

совокупность 

профессиональных задач 

на основе использования 

информации и 

коммуникации  

 UCВ Ability to creation 

of mathematical models of 

objects and choice of a 

numerical method of their 

modeling,to development 

new or choice of a readyal 

gorithm of the solution of 

professional tasks. 

В ӘҚ1 
В
УК1 

В UC1 

 

 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. 

Шетел тілі (кәсіби) /Иностранный язык (профессиональный)/ 

Foreign language (professional) 

  

 
 

 

 

 


