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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атау «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы»
Тандау бойынша компонентті пән
Кредиттердің саны және оқу мерзімі
барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтар – 30 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибе /семинар сабақтары - 15 сағат
МӨЖ – 120 сағат
Оның ішінде МОӨЖ – 30 сағат
Жалпы пәннің көлемі – 150 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3 семестр
Алдынғы реквизиттер:
Осы пәнді менгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде
қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек: әлеуметтанудағы теориялар мен
фактілер арақатынасы, әлеуметтанулық зерттеулердегі үлгілеу және болжау.
Кейінгі реквизиттер:
Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар
мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмысты қорғау үшін керек.
2. Пәні, мақсаттары және міндеттері
Пәннің мақсаты «Әлеуметтанушылық ойдың даму тарихы» пәнін игеру
магистранттарға әлеуметтанудың даму тарихы туралы жан-жақты білім алуға
мүмкіндік береді, сондай-ақ, магистранттардың бұл пәнді игеруі тарихи

кезеңдерді және әлеуметтанудағы теорияларды салыстырмалы талдау
дағдыларына
ие
болуға,
магистранттардың
әлеуметтанушылық
концепцияларының қазіргі заманмен арақатынасын, әлеуметтанудың ғылым
ретіндегі ары қарай дамуын болжауға ықпалын тигізеді.
Пәннің оқыту мақсаты
Магистранттарға батыс әлеуметтануының қалыптасуы мен дамуының
кезеңдері туралы мағлұмат беру, әлеуметтанулық теориялар мен бағыттарды
салыстырмалы талдау дағдыларына үйрету, оларды ғылыми ойлауға үйрету.
Пәннің оқыту міндеттері
- әлеуметтанудың қалыптасуының негізгі кезеңдерімен, бағыттарымен,
қалыптасу алғышарттарымен таныстыру;
әлемдік әлеуметтанулық ғылымның ғалымдары еңбектерімен
таныстыру;
- қазіргі әлеуметтану теориялары мен бағыттары туралы мәліметтер беру.
3.Білімге, істеу білуге, дағдыларға және компетенцияларға
талаптары
Пәнді игеру барысында магистранттардың түсініктері болуы керек:
білуі керек:
- әлеуметтанудың ғылым ретіндегі қалыптасу кезеңдерін;
- әлеуметтанулық ғылымның классиктерінің еңбектерін;
- әлеуметтанудағы ұлттық мектептердің қалыптасу ерекшеліктерін.
этникааралық қақтығысты түсіндіретің концепциялар туралы .
істеу білу керек:
- әртүрлі бағыттағы концепциялардағы ортақ және ерекше белгілерді
анықтай алуы керек;
- этникааралық қақтығыстарды реттеу жолдарың іздеп табу;
- әлеуметтік саясатты жүргізудің қызмет ету қағидаларың анықтау.
тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:
- әлеуметтанулық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын;
- тарихи және салыстырмалы әдістерді талдауын.
компетентты болу:
- шешімдерді қабылдауда;
- әлеуметтік мәдениетте.

4 Оқыту пәнінің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
№
п/п

1

2

3
4

5

Тақырыптардың
атауы

Әлеуметтанудың өз
бетінше ғылыми
теория қалыптасуы№
О.Конттың
әлеуметтанулық
жобасы және оның
замандастарының
концепциялары
(Г.Спенсер, К.Маркс)
Э.Дюркгейм,
М.Вебердің
әлеуметтанулық
теориялары
П.Сорокиннің
интегралды
әлеуметтануы
Т.Парсонс: әрекеттің
жалпы теориясы және
әлеуметтік жүйелер
Г.Зиммель мен
Ф.Теннистің
әлеуметтанулық
концепциялары

Сабақ түрлері бойынша
МӨЖ
аудиториялық сағаттар саны
Дәріс
Тәжірибе
Лабора
Бар Оның
(семинар) ториялық, лы ішінде
студиялық, ғы МОӨЖ
индивидул
дық
1
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8

2

1

1

-
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-
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-
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Р.Мертон
әлеуметтануы
Әлеуметтанудағы
феноменология
мен
этнометодология
Символдық
интеракционизм
Қақтығыстар
теориясы
Әлеуметтанудағы
қазіргі бағыттар
М.Фуконың
билік
социологиясы
А.Туреннің іс-әрекет
әлеуметтануы
Ю.Хабермастың
коммуникативтік ісәрекеттер теориясы
Қазіргі қазақстандық
әлеуметтану
және
батыс
ғылыми
теориялары
Жаһандану
және
социологиялық білім
Барлығы: 150 (2
кредит)
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