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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Психологиядағы гендерлік зерттеулер
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс:1,2
Семестр:1,2,3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - жоқ
МӨЖ – 90 сағат
Оның құрамында МОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан –1,2 семестрде
Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде

алынған білім, икемділік және дағды- машықтар қажет
«Психология», «Әлеуметтік жұмыста психологиялық кеңес беру» .

«Педагогика»,

Постреквизиттер: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім икемділік және дағдымашықтар келесі пәндерді меңгерту үшін қажет магистерлік диссертацияны жазу.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: магистранттардың педагогика мен психологиядағы гендерлік
зерттеулер мәселелері бойынша кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: Пән бағдарламасы гендерлік тұрғының негізгі жүйесін, гендерлік
зерттеулердің пәнаралық сипатын ашады, гендерлік қарым-қатынасты салыстармалы
әлеуметтік-тарихи талдау жасауға магистранттарды бағыттайды. Магистранттар шетелде
және Қазақстанда гендерлік зерттеулердің пайда болуы мен эволюциясының
ерекшеліктерімен, әлеуметтік антропология, стратификациялық теориялар, әлеуметтік
психология, әлеуметтік жұмыс теориясы, феминисттік теория, отбасы әлеуметтануы
саласында гендерлік зерттемелердің негізгі түсініктері мен тақырыптарымен танысады.
Оқыту барысында заманауи қоғамда гендерлік бірегейліктің қалыптасуына әсер ететін
негізгі гендерлік әлеуметтенудің моделдері мен факторлар жүйесі қарастырылады.
Пән міндеттері:
 Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер туралы ғылыми
тұрғыда теориялық білім негізін қалыптастыру;
 Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер туралы біртұтас
түсінік қалыптастыру;
 Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулердің гуманистік
ерекшелігін ашу;
 Магистранттарды әлеуметтік жұмыстың тікелей байланыс үрдісінде
қолданылатын гендерлік тұрғының кәсіби технологиялармен, әлеуметтік салада гендерлік
бағытталған тәжірибемен таныстыру;
 Магистранттарға гендерлік зерттеу жүргізу дағдылары мен біліктерін меңгеруге
көмектесу;

 Магистранттарда гендерлік ойлау және тәртіп мәдениетін қалыптастыруға
көмектесу.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер пәнінің міндеттерін;
- жыныс теориясының негізгі сұрақтарын, гендерология мен феминологияның
базалық түсініктерін;
- әлеуметтік жұмыс саласында гендерлік зерттемелердің негізгі бағыттары туралы
түсініктері;
- гендерлік факторларды есепке ала отырып әлеуметтік жұмыста жобаларды жасау
және болжау, талдау барысында алған білімдері мен дағдыларын қолдана алуы керек;
игеру керек:
- әлеуметтік жұмыстың тікелей байланыс үрдісінде гендерлік тұрғының тәсілдерін
меңгеруі керек;
құзыретті болу керек:
- гендерлік зерттеулердің заманауи мәселелері мен өзектілігінде.
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Курстың
құрылымы
түсініктері.
Гендер
қоғамдық
феномен
ретінде.
Гендерлік әлеуметтенудің және
гендерлік
бірегейліктіің
концепциясы.
Гендерлік стратификация - түрлі
гендерлік
теориялық
позициялардан.
Адам
құқығы
жүйесінде
гендерлік қарым-қатынас.
Еңбек нарығы мен жұмыспен
қамту
саласында
гендерлік
мәселелер.
Отбасы мен некеде гендерлік
қарым-қатынас.
Әлеуметтік жұмыстың гендерлік
аспекттілері.
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