
Қосымша  10.

1 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр АТ 010101 – Ақпараттық-тарихи 
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география; Математика 

және информатика
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 9 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2, 4 семестр
Оқитындар саны 2
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Рухани өндірістің ерекше формасы ретіндегі философия феномені 

және оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі болмысы аталған 
курстың объектісі болып табылады. Әлемдік және отандық 
философияның негізгі бағыттары мен мәселелері де қарастырылған.

Оқу нәтижелері А. Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін көрсете 
білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С. Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада түсіндіре 
білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен мемлекеттік емтихан,
«Философия» пәнінен емтихан,
«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (ағылшын тілінде)» 
пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, қорытынды
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1. Антология мировой философии. В 4-х т.-М.: Мысль, 1969-1972г.

2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. 
- Алматы, 2008. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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2 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр Кom 010202 – Коммуникативті
Модульге жауапты Филология кафедрасы
Модуль түрі Жалпы  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 12 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2 семестр
Оқитындар саны 2
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Болашақ мамандардың коммукативті құзыреттілігін қалыптастыру.

Шет тілін меңгеру шетел тілдері деңгейлерінің Жалпы еуропалық 
сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу нәтижелері А.Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығын түсіндіріп, көрсете 
білу;
В. Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеріп, көрсете білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлай білу;
Д. Коммуникативтік ойды іске асыру; 
Е. Сол тілде сөйлеушінің лингвомәдени нормаларына сәйкестік 
дағдысының болуы 

Қорытынды бақылау нысаны «Орыс тілі» пәнінен емтихан, 
«Шет тілі» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование.: 

Методология и теории. Алматы, 2005.
2. Салалық қос тілді сөздіктер: орысша-ағылшынша, орысша-

немісше, орысша-французша.
3. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университетов (бакалавриат). Под редакцией 
Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. –
Алматы,  Қазақ университеті, 2012. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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3 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KА 010303 – Қоғамдық - әлеуметтік
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, Қаржы және 

құқықтану кафедралары
Модуль түрі Жалпы  модульдер (таңдау компоненттері)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 7 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 3,4 семестр
Оқитындар саны 2
Модульдің пререквизиті Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Модуль мазмұны Cаяси ойлай білулерін, саяси зерттеулердің пәні мен әдістерін 

және өзекті мәселелері, салалары туралы түсінік қалыптастыруға 
бағытталған. Қазіргі экономикалық ой-пікірдің негізін құрайтын 
экономикалық ұғымдарды, қағидаларды, заңдылықтарды 
түсіндіреді. Қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық 
мәдениетті арттыру. 

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін көрсете
білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада түсіндіре
білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Саясатттану» пәнінен емтихан,
«Экономикалық теория негіздері» пәнінен емтихан, 
«Құқық негіздері» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы. Проф. 

Е.Б.Жарқынбаевтың жетекшілігімен. Алматы, 2006.
2.  Әлеуметтану. 2-кітап/ Жалпы ред.  М.М.Тажин. –Алматы, 2005. 

-268б. 
3. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. –Алматы: 

Экономика, 2004, -640б.
4. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Оқу құралы. –Алматы, Жеті жарғы,

2010. -304б.
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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4 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КТАТ  020401– Кәсіби тілдер және  әлеуметтану тарихы 
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
Модуль түрі Мамандық  модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 13 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 9 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1,3 семестр
Оқитындар саны 2
Модульдің пререквизиті Орыс тілі, Шет тілі
Модуль мазмұны Әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік әсерлердің түрлерін 

тсінуі және білуі керек.  Отандық және шетелдік социологияның 
институционалдануын білуі тиіс. Қоғамның құрылымын 
жетілдіруге байланысты,  яғни қарама-қарсы қасиеттер мен 
тенденцияларды қажет бағытқа қарай өзгерту шараларын ұсыну, 
Әлеуметтік жүйелердің қалыптасуына диогноз қою және әлеуметтік
процестерді болжай білу, Әлеуметтік-тұрмыстық және ғылыми 
қатынастарда қазақ, орыс және шет тілдерін меңгеру, шет тілдік 
ортада оқуды жалғастыруға және кәсіптік қызмет жүргізуге 
қабілетті болу. Кәсіби қызметінде социологиялық білімнің 
методологиялық және теориялық негіздерін қолдану біліктілігі 
болады.

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін көрсете 
білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша формада түсіндіре 
білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Әлеуметтану тарихы» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік стратификация» пәнінен 
емтихан,
«Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен емтихан,
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, қорытынды
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Әбенбаев С. Әбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. Астана. Фолиант, 

2009. 336б.
2. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. –

Алматы, «Дарын» 2004ж.
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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5 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы 
және шифр

HOSA 020502– Халықтық өсім және статистика, антропология  

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география;

Модуль түрі Мамандық  модулі(міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 9 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің 
пререквизиті

Әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік стратификация, Әлеуметтану тарихы

Модуль мазмұны Қоғамның әлеуметтік және демографиялық құрылымын талдаудың методикасын
білу,Әлемдегі  демографиялық  факторлар  ролін  анықтау,   Халықтың  санының
артуының  негігі  режимдерін,  кші-қон  поцестерін  адамдардың  шектен  тыс
молаюының  обьективті  және  субьективті  септерін  қолдана  алуы  керек.
Қоғамның  жанұялық-демографиялық  қрылымын  аймақтық  және  ұлттық-
этникалық  айырмашылықтарын  болжай  ббілуі  тиіс.  Экономикалық  өмір  мен
әлеуметтік құрылымның өзара байланысын, қоғамның экономикалық дамуының
өзара әрекеттесуін зерттеуге қабілетті болу. Адамдардың құндылық бағыттарын
анықтау біліктілігі болу керек.  

Оқу нәтижелері А.Кәсіби қазақ (орыс) тілі,
Кәсіби бағытталған шетел тілі,  – әлеуметтану ғылымның даму тарихы мен 
қазіргі жай-күйін, құндылығын білу; 
В. Алған теориялық  білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған әлеуметтану саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д. қарым-қатынас, дағдылары, педагогикалық риторика, коммуникация 
стратегиялары технологиясын меңгерген;
Е. білім беру жүйесіне қажетті ақпаратты талдау, меңгеру және жеткізе білу 
қабілеті;

Қорытынды бақылау
нысаны

«Әлеуметтанудың әдістері мен әдіснама» пәнінен емтихан,
«Демография және әлеуметтік статистика» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтік және экономикалық антропология» пәнінен емтихан, 
«Экономикалық әлеуметтану» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу 
шарты

Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды бақылауда 
оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Абрамов М.А. География сферы обслуживания – М., 1977 г.
2. Шубаев Л.П.Общее   землеведение. М.1972. 
3.Савцова Т.М. Общее землеведение. М. Академия. 2007. 4.Неклюкова 
Н.Т.Общее   землеведение.Части 1-3М.1973.
5. Н.П. Неклюкова Жалпы жертану. Алматы 1989. 6.Мильков Ф.Н. Общее    
землеведение.М.1990.
7.Готовимся к экзамену   по   географий.  М.2002.



Жаңартылған 
мерзімі

20.06.2016
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6 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

AASU  020603– Әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модулі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 7 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 2,5,6  семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Әлеуметтану тарихы, Әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік 
стратификация

Модуль мазмұны Қоғамдық өмірдегі әлеуметтік құбылыстар мен процестер туралы, 
әлеуметтік таным әдістерін кәсіби міндеттерді атқаруда пайда 
болатын міндеттерді атқаруда пайда болатын міндеттерді шешуге 
қажетті деңгейде білуі керек.  Әлеуметтанулық зерттеу әдістерінің 
ерекшелігін, теоретикалық ыңғайларын, әлеуметтанулық зерттеудегі 
әдістеменгі дайындау үшін қажетті түсініктер аппаратын, 
зерттеулердің жек түрлерін жүргізуді ұйымдастырудың ерекшелігін 
білуі тиіс.  Әлеуметтанулық зерттеу әдістерінің жүйесін нақты 
зерттеу мәселесінде қолдана білуі керек. Жалпылау және ұсыну 
тәсілдерін білу және оларды қолдана білу. Өз бетімен 
әлеуметтанулық мәліметтерге талдау жасап, өңдеп аналитикалық 
есеп дайындай білуі тиіс. Әлеуметтанулық зерттеу гипетезаларын 
тұжырымдау дағдысы болу керек.

Оқу нәтижелері А. Әлеуметтану пәндері, олардың жалпы ғылым жүйесіндегі 
теориялық негіздерін білу;
В. әлеуметтік құбылыстар мен процестер Әлеуметтанулық зерттеу 
әдістерінің ерекшелігін, теоретикалық ыңғайларын, әлеуметтанулық 
зерттеудегі әдістеменгі дайындау үшін қажетті түсініктер аппаратын,
зерттеулердің жек түрлерін жүргізуді ұйымдастыра білу;
С. сыни, аналитикалық, диагностикалық дағдыларды тәуелсіз ойлау;
Д. интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, мәдениеттілік, 
коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқарушылық дағдыларын 
дамуға ұмтылу;
Е. білім алушының өз бетінше оқуды әрі қарай жалғастыру үшін 

қажетті материалдарды үйрену; 

Қорытынды бақылау 
нысаны

 «Әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнінен 
емтихан,
«Қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1.Квартальнов В.А. «Туризм» Спб, 2000 
2.Закон РК. «Туристская деятельность»Туристік қызмет туралы (заң



актілерінің жиынтығы) Алматы, 2008 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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7 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

AGAM 020704–Әлеуметтану ғылымы және әлем мәдениеті 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (11 аудиториялық сағат, 5 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 11 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті жоқ

Модуль мазмұны Ғылыми зерттеу әдістемесі мен әдіснамасын, батыс социологиясындағы 
негізгі теориялық концепсияларды анықтай алуы м ен социологиялық 
теорияның ұғымдары, негізгі принциптерін білуі тиіс. Социологиялық 
теорияның философиялық негіздемесін білуі тиіс. Тәжірибеде алынған 
білімдерін қолдана алуы керке. Өз бетімен әлеуметтанулық мәліметтерге 
талдау жасап, өңдеп аналитикалық есеп дайындай білуі тиіс. Әлеуметтануда  
сыни ойлау дадысының  қалыптасуы.

Оқу нәтижелері А. негізгі әлеуметтік ұғымдар, әлеуметтік инститиуттар мен процестердің 
даму заңдылықтары; 
В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. батыс социологиясындағы негізгі теориялық концепсияларды анықтай 
алуы туралы пікір қалыптастыру;
Д. Әлеуметтік жұмыс барысында қоғамның негізгі әлеуметтіәк топтарының
әлеуметтік  ынтымақтастығы мен  бірігуін,  халықтың өмір  сүру сапасы мен
деңгеін болжай алуы.
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, басқарушылық 
шешімдерді жедел табу және қабылдау

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Теориялық әлеуметтану тарихы» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтану/» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтанудың ғылыми мәртебесі мен құрылымы» пәнінен емтихан,
«Әлем мәдениетінің тарихы» пәнінен емтихан
«Қоғамның әлеуметтік құрылымы» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1. Қ Достайұлы .Гидрология   және   геология  негздері.А.1991 
2.Геология  және   гидрология   негіздері.А1991 
3.  Большая иллюстрированная энциклопедия географии. Русское издание.  –
М., Махаон, 2005. 
4.Ә.Бейсенова,  К.Каймулдинова,  С.Әбілмәжінова,  Ж.Достай География.
Дүние жүзіне аймақтық шолу. Оқулық. – Алматы, “Мектеп”, 2007
5.Увалиев  Т.О  Суюмбаева  С.Т. «Основы  районной  планировки»  (учебная
программа)  В.  Сб.  «Социально-  экономическая  география  в  Алматинском
унивнрситете».- Алматы, АГУ, 2003 г.-стр. 119-125.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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8 модульді сипаттауға арналған формуляр



Модульдің атауы және 
шифр

AЕР 020805– Әлеуметтік экология және психология 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география;

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Әлеуметтану, Әлеуметтану тарихы

Модуль мазмұны Қоғамның әлеуметтік экология және психологиялық талдаудың методикасын 
білу,Әлемдегі экологиялық әлеуметтанудың ролін анықтау. Психологиялық 
және экологиялық талдаудың негіздері, психологиялық әсердің әдістері туралы 
тұтас түсінігі бар. Қоғамның экологиялық құрылымын аймақтық және табиғи 
айырмашылықтарын болжай білуі тиіс.Экономикалық өмір мен әлеуметтік 
құрылымның өзара байланысын, қоғамның экономикалық дамуының өзара 
әрекеттесуін зерттеуге қабілетті болу.Адамдардың құндылық бағыттарын 
анықтау біліктілігі болу керек.  

Оқу нәтижелері А.  Оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С. Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас қабылдап, жүйелі 
ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, басқарушылық 
шешімдерді жедел табу және қабылдау.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Әлеуметтік экология» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтік психология» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды бақылауда 
оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1.Байшоланов  С.С.  Метеорология  және  климатология.  -  Алматы:  Қазақ
университеті, 2000 – 115 б
2.Витвицкий Г.Н. Циркуляция   атмосферы    в  тропических  широтах.М.1971.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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9 модульді сипаттауға арналған формуляр



Модульдің атауы және шифр AТАZh 020906– Әлеуметтік талдаулар, әлеуметтік жұмыс 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 9 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 7 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 4 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Әлеуметтанудың әдіснамасы мен әдістері

Модуль мазмұны Әлеуметтанулық  білім  саласында  математикалық  модельдеу
туралы  тісініктің  болуы.Әлеуметтанулық  жұмыс  практикасында
инновациялық  технолдогияларды  менгеруі. Әлеуметтанулық
зерттеулерді  талдаудың  математикалық  әдістерін  меңгеру.
Әлеуметтанулық зерттеулерде математикалық тәсілдерді қолдана
білуі.  Сандық  формадағы  әлеуметтік  субьектілердің  қасиеттері
мен  қатынастарын  анықтай  алу  дағдысының  болуы.
Әлеуметтанулық зерттеудің нәтижелерін математикалық тұрғыдан
тусіне  алу  дағдысы.  Әлеуметтік  жұмыс  барысында  қоғамның
негізгі әлеуметтіәк топтарының әлеуметтік ынтымақтастығы мен
бірігуін, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгеін болжай алуы.

Оқу нәтижелері А. негізгі географиялық ұғымдар, табиғи құбылыстар мен 
процестердің даму заңдылықтары. Әлеуметтік – Экономикалық 
және физикалық географияның құбылыстар мен процестер 
заңдылықтарын талдау және синтездеуді жалпы білу;
В. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған әлеуметтану 
саласындағы проблемаларды шешу; 
Д. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере 
отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау

Қорытынды бақылау нысаны «Әлеуметтанулық зерттеулердегі математикалық  талдау» пәнінен
емтихан,
«Әлеуметтік жұмыс» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1.Азимов А.Вселенная «Мир» М1968
2.Массагетов П.С.  Өсiмдiк әлемiне саяхат.  А., 1988 
3.Максаковский В.П. География. Москва 1989ж.
4. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира.Учебник. С-Пб: 
Издательство Михайлова ВА., 2000.-347 с. .

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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Модульдің атауы және EA 021007– Этнос әлеуметтануы 



шифр

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат  (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің 
пререквизиті

Топонимика, Геоэкология және табиғат қорғау

Модуль мазмұны Жалпы және жеке әлеуметтік институттар мен ұйымдардың қалыптасуының
методолоиялық негіздерін білуне тиіс. Әлеуметтік ұйымдар мен 
институттардың қоғамда атқаратын ролін,қызметін түсінуі тиіс.Негізгі 
тарихи демографиялық заңдылықтармен даму тенденцияларының 
мағынасын түсінуі тиіс.Тарихи демографиялық потенциалдың қалыптасуы 
мен динамикасының кеңістік ерекшеліктерін білу. Тұрғындардың 
әлеуметтік-демографиялық, этникалық және кәсіби топтарының дамуын 
игері керек. Халықтардың әлеуметтік-демографиялық диогностиканы 
жүзеге асыруда әлеуметтік топтар мен индивидтердің демографиялық мінез-
құлық көрсеткіштерін болжай алу дағдысы қалыптасады.

Оқу нәтижелері А. негізгі әлеуметтік ұғымдар, табиғи құбылыстар мен процестердің даму 
заңдылықтары көрсете білуі тиіс;
В.Ғылым салаларында алған білімін белгілі жағдайларда қолдана білу.
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған ғылыми саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.Қарым-қатынас  технологиясын меңгеру, педагогикалық  шеберлік 
дағдыларын игеру;
Е.Қазіргі ақпарат мүмкіндіктерін  пайдалана отырып, жаңа білімді меңгере 
білу.

Қорытынды бақылау 
нысаны

 «Тарихи демография» пәнінен емтихан, 
«Әлеуметтік институттар және процестер» пәнінен емтихан.
«Тұрғындарды әлеуметтік қорғау» пәнінен емтихан 

Кредиттерді алу 
шарты

Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Давыдова, А. И. Каменский. ТМД- нің физикалық географиясы. Алматы 
1974ж.
2.Двоскин Б.Я. Экономико – географическое районирование Казахстана.  –
Алма –Ата,1986.
3.Закумбаев А.К. Региональные аспекты использования труда.-Алматы, 
«Наука», 1983 г
4.Географический энциклопедический словарь.М., 1983
5 
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Модульдің атауы және AK 021108– Әлеуметтік құндылықтар 



шифр

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география  кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 18 контакт сағат  (13 аудиториялық сағат, 5 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 13 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің 
пререквизиті

Этноәлеуметтану, Тарихи демография

Модуль мазмұны Адамды  индивид,тұлға,  іс-әрекеттің  субьектісі  және  индивидуалдық  ретінде
талдай алуы. Тұлғаның, құрылымын анықтау, тұлғаны әлеуметтану процесінде
сипаттауды  қолдана  алуы.3.  тұлға  мен  микроортада,  балалар  мен ересектер,
семья  мен  қоғам  арасындағы  байланыстарды  қамтамасыз  ете  алуы
тиіс.Отбасылық  қарым-қатынастар  саласындағы  білімдерді  меңгеруі  қазіргі
қоғамдағы  отбасының  даму ерекшеліктерін  түсіне  алу  дағдысы. Жастардың
ерекшелігі,  жас  жеткіншектер  арасындағы  девиантты  мінез-құлықтың
құндылықты бағытталған мотивтері мен себептері туралы түсініктерінің болуы.
.Жастардың  отбасында саяси салада мәдениет саласында нақты мәселелерді
талқылау және оларды жүзеге асырудың тиімді үлгілеріне дағдысы болуы .  

Оқу нәтижелері А. негізгі әлеуметтанулық  ұғымдар, табиғи құбылыстар мен процестердің даму
заңдылықтары;   білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған әлеуметтану саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 
пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды 
жүзеге асыру; 
Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, басқарушылық 
шешімдерді жедел табу және қабылдау

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Этноәлеуметтану» пәнінен емтихан,
«Саяси әлеуметтану» пәнінен емтихан,
«Отбасы әлеуметтануы» пәнінен емтихан, 
«Мәдениет әлеуметтануы» пәнінен емтихан,
«Тұлға әлеуметтануы» пәнінен емтихан,
«Жастар әлеуметтануы» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу 
шарты

Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды бақылауда 
оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Алисов  Н.В.,  Хореев  Б.С.  Экономическая  и  социальная  география  мира
(общий обзор). М., Гардарики, 2004.
2.Архивы – краеведам: справочное пособие для краеведов-любителей.  М., 1994
3.Ахметова С.Ш.   Историческое краеведение в Казахстане.  А., 1992
4.Боданов Ж.  Тұған өлке.  А., 1972
5.Ивлев Н.  Находки краеведа.  А., 1977
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Модульдің атауы және 
шифр

ABBBAKB 021209 – Әлеуметтанудағы білім беру, БАҚ және басқару 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география



кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 11  контакт сағат (8 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Қазақстанның туризм географиясы, Туризм және экскурсиятану негіздері

Модуль мазмұны Әлеуметтанулық білімнің типологиясын, әлеуметтік даму факторларын 
түсне алуы.Өз бетінше білім алу, білім беруді әлеуметтік тұрғыдан 
қарастырудың әдістерін білуі керек.Білім беру саласындағы басқару 
әлеуметтануы БАҚ әлеуметтануын әлеуметтік болжаудың принциптерін 
игеруі.Жоғары және орта мектеп түлектерінің кәсіби әлеуметтену 
проблемаларынбілуі.   саласында нақты мәселелерді талқылау және 
оларды жүзеге асырудың тиімді үлгілеріне дағдысы болуы .  

Оқу нәтижелері А. Әлеуметтану пәндері, олардың жалпы ғылым жүйесіндегі теориялық 
негіздерін көрсете білуі тиіс;
В.Алған білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. сыни, аналитикалық, диагностикалық дағдыларды тәуелсіз ойлау;
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 
пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е.Физикалық , рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту, эмоционалды 
өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау  тәсілдерін меңгеру дағдысының болуы
керек.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Білім беру әлеуметтануы  » пәнінен емтихан
«Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтануы» пәнінен емтихан
 «Басқару әлеуметтануы» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Биржаков М.Б. Введение в туризм. М., СПб, 1999
2.Ж.Н. Әлиева «Туризмология негізі» А., 2003
3.Зорин И.В. Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. М., 2000
4.Курило Л.В.  Краеведение и туризм.  М.,1999
5.Соколова М.В. История туризма. М, 2002
6.С.Р. Ердәулетов, А.Р. Жұмаділов «Туризм тарихы» Алматы, 2011
7.М.Р.Смыкова, Алматы, 2007Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг
8.Н.И.Кабушкин, Г.А. Бондаренко, Менеджмент гостиниц и ресторанов
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Модульдің атауы және шифр EBA 021310- Экономика және бизнес әлеуметтануы 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер(тандау компонент)



Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 7 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті ТМД-ның физикалық географиясы, Топырақ географиясы

Модуль мазмұны Әлеуметтанудағы  менеджментұғымын,  басқару  жүйелерін,
билік,  бедел,басшылық,лидерлік  ұғымдарыдың аракатынасын
түсінуі  керек. Басқару  жүйелерінің  ауысуының  әлеуметтік
циклын,  өзін-өзі  басқарудың  өкілеттілік  әкімшілік  басқару
ерекшеліктері  мен  әлеуметтік  тиімділігін  және  девиантты
мінез-құлықты әлеуметтік зерттеудің теоретикалық негіздерін
ірі  орта  бизнес,  әйелдер  бизнесін,  ауыл  кәсіпкелігін  оны
әлеуметтік  қорғауды  білуі.  Девиантты  мінез-құлықты
әлеумтеттік  бақылау  жүйесін  экономикалық  салаларда
кәсіпкерлік  әлеуметтануын  бағдарлай  алу  мүмкіншілігінің
артуы.  Балалар  мен  жасөспірімдерді  әлеуметтік  қорғай  алу
дағдысының болуы.

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндерінін алдыңғы қатарлы білім 
элементтерін қоса алғанда,  білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған география 
саласындағы проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере 
отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау

Қорытынды бақылау нысаны «Менеджмент әлеуметтануы» пәнінен емтихан,
«Девиантты мінез-құлық әлеуметтануы» пәнінен емтихан, 
«Кәсіпкерлік әлеуметтануы» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 1.Алисов  Н.В.,  Хореев  Б.С.  Экономическая  и  социальная
география мира (общий обзор). М., Гардарики, 2004.
2.Арынов  Е.М.  Казахстан  и  мировой  опыт  рыночной
трансформации – Алматы,1997 г.
3.Атлас облаков / Под ред. А.Х.Хргиана, Н.И.Новожилова. –Л.:
Гидрометеоиздат, 1978.
4.Ахметов Е., Увалиев Т., Ахметов Қ. Дүние жүзінің 
экономикалық және әлеуметтік географиясы. 10-кл. Оқулығы.-
Алматы, Мектеп, 2006. 
5.Власова  Т.В,  Аршинова  Т.А,  Ковалева  Т.А.  Физическая
география материков и океанов. М.2005.
6.Львович  М.И .Мировые   водные   ресурсы М.1974
7.Н.П. Неклюкова, Г.К. Тушинский ТМД- ның физикалық 
географясы. Алматы 1974ж.
8.Региональная  экономика.Учебник  для  вузов.  (Под.ред.  Т.Г.



Морозовой и др.).-М., Юнити, 2000.-472 с.
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Модульдің атауы және 
шифр

AZ 021411– Әлеуметтік зерттеулер 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география  кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)



Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Жоқ

Модуль мазмұны Әлеуметтік статистиканың негізгі ұғымдарын, SPSS мәліметтерін енгізу 
және бақылаудың негізгі принциптері, ауыспалылар мен шкалалардың 
түрлерін, ауыспалылар арасындағы тәуелділік сипаттамасы, статистикалық 
ақпараттарды графикалық елестетету амалдарын білуі тиіс. Әртүрлі 
табиғатқа ие әлеуметтік обьектілердің қазіргі жағдайына талдау жасау мен 
дамуына болжам жасауға, әлеуметтік жүйелердің даму динамикасына талдау
жасауға алынған білімді тәжірибеде пайдалана алу мен істей алуы тиіс. 
регрессиондық, факторлық, кластерлік талдауларды пайдалану негізінде 
модельдерді құру және әлеуметтанулық ақпараттарды талдау дағдыларды 
меңгеру керек. Нақты социологиялық зерттеулердің әдістерін меңгеру, 
социологиялық жобалау және нақты социологиялық жұмыстарды 
орындаудың техникасы туралы түсінігінің болуы. Әлеуметтікзерттеуді 
жүргізудің методологиясын, методикасын және техникасын меңгерген 
біліктілі болуы.  

Оқу нәтижелері А.Әлеуметтанудың негізгі түсініктері, заңдары; зертханалық жұмыстың  
технологиясы мен зерттеу анализ эксперименті жүргізу әдістемесі туралы 
алған білімдерді көрсете білуі тиіс;
В.Алған білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған әлеуметтану саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 
пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды 
жүзеге асыру; 
Е.Физикалық , рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту, эмоционалды 
өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау  тәсілдерін меңгеру дағдысының болуы 
керек.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Әлеуметтік ақпаратты талдау және қайта өңдеу әдістері (SPSS  базасында)»
пәнінен емтихан,
«Әлеуметтік зерттеулерді жүргізудің әдіснамалық негіздері» пәнінен 
емтихан,  
«Әлеуметтанулық зерттеудің әдістемесі мен әдістері» пәнінен емтихан,
«Қоғамдық пікір мәселелерін зерттеу әлеуметтануы» пәнінен емтихан,  

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Географиялық қазақша-орысша сөздік. Алматы, 2007.
2.Кузнецов С.  Геологические экскурсии. Л., 1978
3.Детрий Ж.Атмосфера таза   болуы  керек.А.1973
4.Искакова К.А., Утекешова Р.К. Практические задания по курсу «География
мирового хозяйства» (для студентов географических специальностей ВУЗов
Республики Казахстан). Алматы, «Казак университет!», 1998.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша 10.

15 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

AP 021512– Әлеуметтік педагогика

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география  кафедрасы

Модуль түрі Мамандық  модульдер (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 



Аптадағы сағат саны 16 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 4 ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 12 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Жоқ

Модуль мазмұны Деликвентті мінез-құлықты әлеуметтанулық зерттеудің теоретикалық 
негіздерін түсінуі.  Жасөспірімдер әлеуметтануының олардың арасындағы 
қылмыс жасауының арту себептеріне анализ жасай алуы.Осы салада 
әлеуметтік педагогтың атқарар істерін талдай алу қабілетінің болуы тиіс. 
Әлеумаеттану жүйесінде әлеуметтік педагогика мен психологияның оқу 
және әлеуметтік коммуникацияның тәсілдері игеру қабілетінің болуы.  
Жасөспірімдерді әлеуметтік реабилитациялау және оларды әлеуметтік 
қорғау ұйымдастыру дағдысының болуы. Қоғамның қазіргі әлеуметтік 
мәселелерін әлеуметтанудың бір саласында кәсіби тұрғыдан балдай білу 
біліктілігінің болуы.

Оқу нәтижелері А.Әлеуметтік педагогиканың  негізгі түсініктері, заңдары; зертханалық 
жұмыстың  технологиясы мен зерттеу анализ эксперименті жүргізу 
әдістемесі туралы алған білімдерді көрсете білуі тиіс;
В.Алған білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған әлеуметтік педагогика
 саласындағы проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 
пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды 
жүзеге асыру; 
Е.Физикалық , рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту, эмоционалды 
өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау  тәсілдерін меңгеру дағдысының болуы 
керек.

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Делинквентті мінез-қулық әлеуметтануы» пәнінен емтихан,
«Жасөспірімдер әлеметтануы» пәнінен емтихан,  
«Әлеуметтік жұмыстың педагогикалық негіздері» пәнінен емтихан,
«Әлеуметтану жүйесіндегі әлеуметтік педагогика және психология» пәнінен 
емтихан  

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Географиялық қазақша-орысша сөздік. Алматы, 2007.
2.Кузнецов С.  Геологические экскурсии. Л., 1978
3.Детрий Ж.Атмосфера таза   болуы  керек.А.1973
4.Искакова К.А., Утекешова Р.К. Практические задания по курсу «География
мирового хозяйства» (для студентов географических специальностей ВУЗов
Республики Казахстан). Алматы, «Казак университет!», 1998.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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16  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

DSh 031601-Дене шынықтыру 

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 4 контакт сағат (4 аудиториялық сағат)

Кредит саны 10 кредит 



Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны Оқу  бағдарламасының  мазмұны  келесі  концептуалды  позицияларда
негізделеді:
Дене шынықтыру процесінің жалпы білім беру бағыты;
Оқу тәрбие процесінің жүйелілігі;
Дене  шынықтыру  және  спорт  саласында  студенттердің  білімділігін
нормативті және әдістемелік қамту;
Дене шынықтыру кәсіби қолданбалы бағыты.  

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман дайындаудағы рөлін  
білуі керек. ҚР-ның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік 
саясат негіздерін білуі керек. Дене шынықтырудың және салауатты өмір 
сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін білуі керек. 
В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ететін психо-
физикалық амалдар мен қасиеттерді дамытып және жетілдіру арқылы 
практикалық ептілік пен дағдыны өмірде қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан сақтанудан психикалық 
жақсарту, тұлғаның қасиеті мен сапасын дамыту және жетілдіру бойынша 
пікір айтуды қалыптастыру; 
Д. Дене шынықту құндылығын меңгеруге спорттық іс-әрекетті белсенді 
меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, басқарушылық 
шешімдерді жедел табу және қабылдау қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау 
нысаны

Дене шынықтыру пәнінен 1,2,3 семестрлерде дифференциалды сынақ, 4 
семестр емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толып игеріп, қорытынды 
бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 4 семестр

Әдебиет 1. Евсеев Ю.И. Физическая культура/ Евсеев Ю.И. издательство 3-е. –Ростов
на Дону: Феникс, 2005.
2.Тлеулов Э.Ж. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі. Шымкент, 2003. -187.
3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттық ойындар. Оқулық. -Алматы, 2015. 
4.  Қонарбаев  Ж.Ө.  Баскетбол  ойынын  оқытудың  әдістемелік  негіздері.  –
Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

17  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КР 031702- Кәсіби практика 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компонент)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны

Кредит саны 12 кредит 



Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 4,8 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Әлеуметтік зерттеулер

Модуль мазмұны  Білім  мен  түсіну:  Әлеуметтік  мекемелерде  саясат
бөлімдерінде әлеуметтік диагностикасын жүргізу үшін жалпы
әлеуметтік  психологиялық  білім,  іскерлік  дағдыларды
жетілдіру.Білім мен түсінгенін қолдану: Әлеуметтік ұйымдарда
жетекші  басшылығымен  талдаулық,  әлеуметтанулық  және
ғылыми  зерттеу  орталықтарында  жұмыс  жүргіу  қабілетінің
болуы.Пікір айтуды қалыптастыру: Кәсіптік пәндер бойынша
меңгерген  теориялық  білімдерін  тереңдету  және
бекіту.Коммуникативтік  мүмкіндіктер:   Оқу  процесіне
инновациялық технологияларды пайдалану.  

Оқу нәтижелері А.  Әлеуметтік  мекемелерде  Мектептің,  сыныптың  тұтас
педагогикалық  процесс  жағдайы  мен  оқушы  тұлғасын
қалыптастыра білу
В.  Жаңа  білім  беру  технологияларына  және  жаңа
педагогикалық  білім  беру  технологияларына  сәйкес  мұғалім
мен оқушының жұмысын ұйымдастыру. 
С.  Оқу процесіне инновациялық технологияларды пайдалана
білу. 
Д. Кәсіптік пәндер бойынша меңгерген теориялық білімдерін
тереңдету және бекіту. 
Е. өз бетінше білім алу, оны үздіксіз толықтыру және еңбек 
бағыттарын ғылыми незіде ұйымдастыру мен жүзеге асыру 
әдістерін ұйымдастыру және өткізу дағдысының болуы;

Қорытынды бақылау нысаны Оқу іс-тәжірибесі Әлеуметтанудың әдістері және әдіснама 
практикадан 2 семестр, Өндірістік практика, Дипломалды 
практикасы – 8 семестрде сынақ.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша 10.

18  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр МКА 041801-Мемлекеттік қорытынды аттестация 

Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география
кафедрасы

Модуль түрі Қорытынды аттестация 

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3 аудиториялық сағат)

Кредит саны 3 кредит 



Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 8 семестр

Оқитындар саны 2

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны  Әлеуметтану  мамандығы  бойынша  алған  білімдердің
жиынтығымен  қатар,  сонымен  бірге  білім  алушының  өз
көзқарасын  дәлелдей  алуын,  өзінің  азаматтық  ұстанымын
білдіре алуын, тіл мәдениетін көрсете алуын да анықтауы тиіс.

Оқу нәтижелері А. Әлеуметтану ғылымының жалпы құрылысын, 
әлеуметтанудың зерттеу әдістемесін білу,  осы сала бойынша 
білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В.  Әлеуметтану  мамандығы бойынша алған теориялық білімі 
мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 
С. Дәйектемелер құрастыру және әлеуметтану саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере 
отырып, пайымдаулар жасауға қажетті ақпарат жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е. ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 
мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің 
болуын көздейді.

Қорытынды бақылау нысаны Мамандық бойынша мемелекеттік емтихан;
2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі 
кәсіптендіру пәндерінен мемлекеттік емтихан тапсыру.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толып игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016


