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Тарау Тақырып Оқу мақсаттары 

1 тоқсан 

1. Социологиялық зерттеулер 

1.1 Социологиялық 

зерттеулер негіздері 

Социологиялықзерттеулердің 
маңыздылығы мен түрлері 

11.1.1.1 социологиялық зерттеулердің маңыздылығын, деңгейлері мен 
түрлерін анықтау. 

Социологиялық зерттеулер 
әдістері 

 

БЖБ №1 (20 мин) 

11.1.1.2 социологиялық зерттеулерде сандық және сапалық әдістерді 
қолдану; 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау; 

11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

2. Мемлекеттілік және саясат 

2.1 Мемлекеттану Мемлекеттіліктің 

белгілері Қазақстан 

мемлекеттілігі 

11.2.1.1 мемлекеттіліктің басты белгілерін талдау; 

11.2.1.2 Қазақстан мемлекетінің негізгі функцияларын, жүзеге асыру 

формаларын, әдістерін жіктеу. 

Дүниежүзі елдер 

типологиясындағы 

Қазақстанның орны 

11.2.2.3 Қазақстанның дүние жүзі елдерінің саяси типологиясындағы 

алатын орнын анықтау. 

11.1.1.2 социологиялық зерттеулерде сандық және сапалық әдістерді 

қолдану; 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау; 
11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

  

2.2 Қазақстан саясаты Саясаттың функциясы, 
құрылымы мен түрлері 

Қазақстан 

Республикас                 

ының мемлекеттік билігі 

11.2.2.1 Қазақстан саясатының функциясын, құрылымын, түрлерін 
анықтау; 

11.2.2.2 Қазақстанның мемлекеттік билігін басқа елдермен 

салыстыру. 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау. 

Қазақстан 

Республикас 

ының мемлекеттік аппараты 

Қазақстан Республикасының 

ішкі саясаты 
БЖБ №2 (20 мин) 

11.2.2.3 Қазақстанның мемлекеттік аппараты мен органдарының құрылымын, 

қызметін, принциптерін талдау; 
11.2.2.4 Қазақстанның ішкі мемлекеттік саясатын зерттеу; 

11.1.1.2 социологиялық зерттеулерде сандық және сапалық әдістерді 

қолдану; 

11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

ТЖБ 80 минут 

2 тоқсан 



 

 
3. Қазақстан Республикасының қоғамы 

3.1 Қоғамды зерделеу Қазақстан қоғамының 

құрылымы мен жіктелуі 

11.3.1.1 қазақ халқының қоғамдық қатынастар ерекшеліктері мен өзгеру 

факторларын талдау; 
11.3.1.2 Қазақстан қоғамының құрылымын талдау; 

Әлеуметтік қатынастар 11.3.1.3 әлеуметтік қатынастардың түрлерін топтастырып сипаттау. 

Әлеуметтік институттар 11.3.1.4 басты қоғамдық әлеуметтік институттардың рөлін бағалау. 

Қазақстанқоғамының 

құндылықтары 

11.3.1.5 Қазақстан қоғамының құндылықтарын зерттеу. 

Әлеуметтік шиеленістер 11.3.1.6 әлеуметтік шиеленістердің шешу жолдарын ұсыну. 

Әлеуметтік жобалар 

. 
11.3.1.7 қоғамға қызмет ету қағидаттарына негізделіп ұжымдық әлеуметтік 

жобаларды өткізу. 
11.1.1.4 социологиялық зерттеулерді жоспарлау 

3.2 Мәдени өрлеу Мәдениеттің элементтері 11.3.2.1 Мәдениет пен өркениеттің негізгі элементтері мен 

функцияларын анықтау. 
11.1.1.3 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

Қазақстан 
мәден 

иетінің алуантүрлілігі 

11.3.2.2 Қазақстанның өркениеттік белгілерін анықтау және қалыптасуын 
түсіндіру; 
11.3.2.3 Қазақстан полимәдениетінің құрылымын талдау. 

Мәдени институттар 11.3.2.4 мәдени институттардың рөліне баға беру 

Қазақстанның мәдени мұрасы 
БЖБ №3 (20 мин) 

11.3.2.5Қазақстанның мәдени мұрасының типологиясын сипаттау; 
11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

ТЖБ 80 мин 

3 тоқсан 

4. Қазақстан Республикасының экономикасы 

4.1 Қазақстан 

экономикасының 

дамуы 

Экономиканы 
басқа 

рудың мақсаттары 

11.4.1.1 экономиканы басқарудың маңыздылығын түсіндіру және басты 
мақсаттарын талдау. 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау. 

Экономиканың дамуына әсер 

ететін факторлар 

11.4.1.2 Қазақстан экономикасының дамуына әсер ететін 

факторларды анықтау. 

Қазақстан ұлттық 

экономикасының 
моделі 

11.4.1.3 Қазақстан ұлттық экономикасының моделін зерттеу. 



 Қазақстанныңэкономикалық 

стратегиялары 

11.4.1.4 Қазақстанның экономикалық стратегияларына баға беру. 

 

 
 

 Жергілікті экономиканы 

дамыту жолдары 
БЖБ №4 (20 мин) 

11.4.1.5 Қазақстан экономикасының проблемаларын шешу жолдарын ұсыну 
(жергілікті компонент негізінде шағын жоба түрінде). 
11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

5. Геосаясат 

5.1 Геосаяси әлеует Геосаясаттың құралдары мен 

зерттеу әдістері 

11.5.1.1 геосаясаттың құралдары мен зерттеу әдістерін анықтау. 
11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

Қазақстанның геосаяси жағдайы 11.5.1.2 Қазақстанның геосаяси орны мен жағдайын талдау. 
11.1.1.4 шағын социологиялық зерттеулерді жүргізу. 

Қазақстанның геосаяси жағдайы 11.5.1.2 Қазақстанның геосаяси орны мен жағдайын талдау. 

Қазақстанның геосаяси әлеуеті 

БЖБ№ 5 (20 мин) 

5.1.3 Қазақстанның геосаяси әлеуетіне баға беру арқылы қауіпсіздігін күшейту 
жөнінде ұсыныс жасау. 

4 тоқсан 

6. Жаһандану және Қазақстан 

6.1Жаhандану 

трендтері 

Жаһандану процесі 11.6.1.1 жаһандану процесін сипаттау; 

Жаһандану процесі 11.6.1.2.жаһандану процесінің таралу құралдарына баға беру. 
11.1.1.2 социологиялық зерттеулерде сандық және сапалық әдістерді қолдану. 

Жаһанданудың Қазақстанға әсері 11.6.1.3 Жаһанданудың Қазақстанға тигізетін әсерін талдау 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау 

Жаһанданудың Қазақстанға әсері 11.6.1.3 Жаһанданудың Қазақстанға тигізетін әсерін талдау 

11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау 

Жаһанданудың Қазақстанға әсері 11.6.1.3 Жаһанданудың 

Қазақстанға тигізетін әсерін талдау 
11.1.1.3 социологиялық зерттеулерді жоспарлау 

 

Жаһанданудың Қазақстанға әсері 
БЖБ № 6 (20 мин) 

11.6.1.4 жаһандану процесінде ұлттық болмысты сақтап қалу жолдарын ұсыну. 



 

 
   

 Қайталау 11. 6. 1 бөлім Жаhандану трендтері мақсаттарын қайталау 

 ТЖБ 80 мин 

 


