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1 Оқу пәнінің паспорты
Пән аталуы «Гендерлі әлеуметтану»
Таңдамалы компонент пәні
Барлығы – 3 кредит
Курс:2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары - 15 сағат
МӨЖ – 180 часов
Оның ішінде МӨЖМ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 225 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
2. Зерттеу аясы, мақсаттары, міндеттері
Пән зерттеу аясы: орталық деңгей теориясын зерттеу – социум гендер
құрылымы.
Пәнді оқытудың мақсаты:
«Гендерлік әлеуметтану» курсын зерттеу магистранттарды бүкіл әлем
мен,Қазақстан Республикасындадағы гендерлік саясаттың әлеуметтанулық
анализінің әдістері мен тәсілдерімен таныстыру мақсаты бар.
Пәнді зерттеу міндеттері:
- магистранттар гендер, гендерлік саясат, гендерлік теңдік мәселелерінің негізгі
категориялары мен түсініктерімен танысу ;
-магистранттар гендердің барлық әлеуметтік үрдістеріне, билік шешімдеріне,
мәдени ерекшеліктерінде қатысатының отбасы, тұрмыс, білім беру, жұмыс, дін
сияқты институттарда іске асырылатынына көздерін жеткізу керек;
-магистранттарды өз пікірлерін анық және бос білдіріп, дискуссияларда
дәлелдей білуге үйрету;
-БАҚ, заңдық актілерде, ғылыми зерттеулерде және т.б. гендер сұрақтарын
интерпритациялау мен репрезентациялауға сыни көзқараспен қарауға үйрету
керек.
3. Сабаққа, дағдылар мен білімге қойылатын талаптар:
Әлеуметтану мамандық ретінде іске асыру барысында мәдениет, технология мен
методологияны талап етеді. Соңғы онжылдықта гендерлік сұраққа ғылыми және қоғамдық

қызығушылық
едәуір өсті. Осы жағдай бұл пәнді әлеуметтану мамандығының
магистратураның жұмыс бағдарламасына қосуға мүмкіндік берді. Осыған сәйкес
магистранттар келісіге міндетті:

білуге:
- гендерлік ғылымның негізгі категориялары, түсініктері мен анықтамалары;
-гендерлік теңдік теориясының негізгі бағыттары;
-гендерлік теңсіздіктің әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, ұлттық
факторлары;
Істей білу:
-гендер феноменіне теоретикалық тәсілдерін ажырата білу, гендер анализіне
пәнаралық тәсілдерін қалыптастыру;
-гендерлік тепе-теңдіктің бұзылуының негізгі себептерін анықтау;
-әлеуметтік үрдістерде гендерлік құрамдасын таба білу
тәжірибелік дағдыны иелену:
-гендер мәселелірін әлеуметтік зерттеудің тәсілдері мен технологиялары;
-гендерлі мәселелерін зерттеудің анализы;
-гендерлік теңдік мәселесі бойынша дискуссия жүргізу
Білікті болу:
- пәннің теория-методологиялық негіздерінде;
-гендер мәселелерін анықтауда, түрлі әлеуметтік құрамдастар қатынастарында
қиыншылдықтардың туындау себептерін айқындау;
-гендерлік бағыттамаларын болжау.
Пререквизиттер:
Ғылым тарихы мен философиясы
Әлеуметтанулық зерттеулердегі модельдеу мен болжау

4 Пән оқытудағы тақырыптық жоспар
Распределение академических часов по видам занятий
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Гендерлік әлеуметтану
әлеуметтану саласы
ретінде
әлеуметтанудыңнегізгі
гендер теорияларының
қалыптасуы
Гендер түсінігі, мәні және
теориясы
Гендерлік
әлеуметтанудағы зерттеу
ерекшеліктері
Философиялық
жәнне
әлеуметтанулық
концепциялардағы жыныс
тақырыбы
Феминизмнің пайда
болуы және дамуы
Маскулиндіктің
әлеуметтануы
Гендерлік әлеуметтену
Гендерлік стратификация
Жүмысен қамтуының
гендерлік аспектісі
Отбасылық
қатынастардың гендерлік
мәселелері
Білім берудің гендерлі
аспектілері
Мәдениеттің гендерлік
өлшемі
Ұлттық гендерлік
ұстаным
Гендерлік әлеуметтік
саясат
Барлығы:225 (3 кредит)
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