
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В030104 Саясаттану 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6B03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В0301 Əлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В030104 Саясаттану 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

B040 Саясаттану жəне азаматтану 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Аймақтағы жалғыз білім беру бағдарламасы, қоғамдық-саяси 

саладағы ғылыми-зерттеу, консультативтік, сараптамалық, 

ұйымдастыру-басқару қызметінің біліктілігі мен дағдысы бар 

əлеуметтік-саяси қатынастар саласында сарапшы-мамандар мен 

талдаушыларды даярлауды қамтамасыз етеді. 

2. Өңірлік қажеттіліктерді ескере отырып, түрлі қоғамдық, 

мемлекеттік жəне саяси институттардың қызметінде практикалық 

қолданылуы бар ғылыми жобаларды, сондай-ақ өңір мен елдің 

даму қажеттілігін ескеретін мамандандырылған теориялық 

даярлықты орындау. 

3. Серіктес-жұмыс берушілермен бірге білім беру бағдарламасын 

жобалау. Өскемен қаласының жəне облыстың ішкі саясат 

бөлімдерінің қызметкерлері кəсіби бағдарлы курстарға кеңес 

беруге тартылады. 

4. Білім алушылардың нақты өзгермелі əлемде кəсіптік 

ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылым тоғысында іргелі білім алуы. 

5. Саясаттану саласындағы ғылыми зерттеулердің нақты 

əдістерін, саяси сараптама, модельдеу жəне болжау əдістерін 

меңгеру. 

6. Білім алушыларда патриотизм, төзімділік қағидаттарына 

негізделген мағыналы азаматтық ұстанымды қалыптастыру. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Білім алушыларда кəсіби қызметтің мынадай түрлерінде: 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, жобалау, оқытушылық 

жəне ақпараттық жəне сараптамалық-аналитикалық, сонымен 

қатар басқару жəне билік органдарында, саяси партиялар мен 

қоғамдық-саяси қозғалыстар аппаратында, Жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында, бизнес-құрылымдарда, БАҚ-да басқару 

процестерін ұйымдастыру саласында өзін-өзі жүзеге асыру үшін 

қажетті жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

БББ міндеттері 1. Білім алушыларда азаматтық жауапкершілік пен құқықтық 

сананы, руханилықты жəне мəдениетті, бастамашылдықты, 

дербестікті, толеранттылықты, қоғамда табысты 

əлеуметтендіруге жəне еңбек нарығында белсенді бейімделуге 

қабілеттілікті қалыптастыру. 

2. Білім алушыларда саясаттану саласында ғылыми-зерттеу жəне 

педагогикалық қызметке, кəсіби қызметте өзін-өзі жүзеге 

асыруға, өзін-өзі дамытуға жəне өзін-өзі жетілдіруге 

ынталандыруды қалыптастыру. 

3. Қабілеттілікті дамыту: ақпаратты пайдалану, қорыту жəне 

талдау, ақпараттық қоғамды қалыптастыру жəне дамыту 



жағдайында мақсаттар қою жəне оларға қол жеткізу жолдарын 

табу; ұжымда жұмыс істеу, серіктестік, сенімді қарым-

қатынастарды қолдау үшін жауапты болу; денсаулықты нығайту 

жəне толыққанды əлеуметтік жəне кəсіби қызметті қамтамасыз 

ету үшін əдістер мен құралдарды пайдалану. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

1. Əлеуметтану жəне саясат психологиясы, саяси коммуникация 

саласында кəсіби ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру, 

2. кəсіби қызметте саяси теория мен практиканың базалық жəне 

кəсіби бейіндеу білімі мен дағдыларын қолдану; 

3. қойылған міндеттерге сəйкес саяси маңызды проблемалар мен 

процестерді, саяси жəне саяси мəтіндерді, нақты ақпаратты (оның 

ішінде сандық нысанда ұсынылған) талдау; 

4. қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, 

іскерлік, мəдени, құқықтық жəне этикалық нормаларымен 

арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның əр түрлі 

салаларындағы əртүрлі жағдайларды талдау; 

5. кəсіби қызметтің өз бағдарламасын оның мақсаттары мен 

міндеттеріне, ерекшеліктеріне, субъектілеріне сəйкес жоспарлау; 

технологиялық құжаттама 

6. билік органдарында, саяси партиялар аппаратында жəне 

қоғамдық-саяси бірлестіктерде, халықаралық ұйымдарда, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, корпоративтік 

құрылымдарда басқару процестерін жүзеге асыру; 

7. саяси қайраткерлер, партиялар, билік органдары, бұқаралық 

ақпарат құралдары жəне экономикалық субъектілер үшін 

қоғамдық-саяси қызмет саласында стратегиялық жəне 

тактикалық сипаттағы ұсынымдар əзірлеу 

8. саяси жəне əлеуметтік-психологиялық талдау мен сараптама 

нəтижелері негізінде əкімшілік-саяси жəне жария - саяси 

салаларда жұмыс істейтін адамдар мен ұйымдарға саяси жəне 

саяси-психологиялық консультация беруді жүзеге асыру; 

9. мемлекеттік тілді, ұлтаралық қатынас тілін, бір немесе бірнеше 

шет тілдерін еркін меңгерген əртүрлі аудиториялармен жəне 

жұртшылық топтарымен саяси-коммуникативтік қызметті жүзеге 

асыру; 

10. ҚР-да, өңірлерде, шет елдерде саяси үдерістер мен 

проблемалық жағдайларды сипаттау, талдау жəне болжау 

бойынша жобаларды жүзеге асыру; 

11. философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық жəне 

физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық 

өсу жəне өзін-өзі белсендендіру туралы білім негізінде 

жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

дамыту 

12. ақпаратты жинаудың қазіргі заманғы технологияларын 

қолдана отырып, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын 

ескере отырып, қазіргі қоғам өмірінің түрлі жақтары туралы 

өзекті ақпаратты бағалауды жəне талдауды жүзеге асыру 

13. экология жəне қауіпсіздік жəне өмір сүру талаптарына сəйкес 

мінез-құлық пен қызметті көрсету 

14. кəсіби қызметте құқықтық мəдениетті, жоғары саналы 

тəртіпті, төзімділік пен парасаттылықты көрсету 

15. экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық қызметтегі 



менеджмент туралы ғылыми түсініктерді пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: 6В030104 Саясаттану білім беру бағдарламасы бойынша 

əлеуметтік білім бакалавры 

Лауазымдарының тізімі Өз құзыреті шегінде шешім əзірлейтін жəне қабылдайтын 

нұсқаушы, инспектор, мемлекеттік билік жəне басқару 

органдарының қызметкері, талдаушы, сарапшы, кеңесші, 

имиджмейкер, конфликтолог, референт, политехнолог, орта жəне 

орта кəсіптік оқу орындарында оқытушы, жұртшылықпен 

байланыс жөніндегі маман. 

Кəсіби қызмет объектісі Аудандық, қалалық, облыстық жəне республикалық деңгейдегі 

мемлекеттік билік жəне басқару органдары; талдау орталықтары, 

қорлар; мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер; Саяси 

партиялар, Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар; бұқаралық 

ақпарат құралдары, халықаралық жəне үкіметтік емес ұйымдар. 

 


