


- Мамандық паспорты
- Не үшін әлеуметтану мамандығы?
- Оқуға түсу
- Оқытылатын пәндер
- Іс-тәжірибе. Біз тәжірибе сабақтарын қайда өтеміз?
- Оқытушы-профессорлар құрамы:
- Академиялық ұтқырлық
- Сіз білікті әлеуметтанушы болудағы ең басты алға
қойған мақсатыңыз.
- Құрметті талапкер!



6М050100 - әлеуметтану мамандығы;
Оқу мерзімі – 2 жыл;
Оқу түрі – күндізгі;
Білім беру деңгейі – жоғары;
Түлектердің кәсіби қызметі:

 Зерттеу әлеуметтанулық орталықтарда әлеуметтанушы қызметіне; 
 мемлекеттік құрылымдарда социолог сарапшы қызметіне; 
 Жоғарғы оқу орындарында қоғамдық және әлеуметтік пәндердің 

оқытушысы; 
 ғылым академиясы бөлімдерінде, ғылыми-зерттеу орталықтарында 

социолог-зерттеуші; 
 әлеуметтік қорғау және еңбек департаментінде маман; 
 әкімшіліктің әлеуметтік бөлімдерінде маман, басшы; 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университеті Қазақстандағы Әлеуметтанушы мамандарын
дайындайтын бірден-бір жетекші оқу орны болып табылады.
1991 жылы Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Елбасының 
қолдауымен ашылғаннан бастап, «Әлеуметтану және 
саясаттану» кафедрасы алғашқыда салалы пәндер құрамында 
және кейіннен дербес түрде жұмыс істеп келді. Қазіргі таңда 
бұл мамандық «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасына енді.
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша 1998 жылдан бастап 
5В050100 - әлеуметтану бакалавры және 2004 жылдан бастап 
6М050100 – әлеуметтану магистрі мамандарын даярлап келеді. 



Кәсіби міндетті модулі

Әлеуметтанулық зерттеудің 
әдіснамасы
Әлеуметтанулық теориялар

Кәсіби элективті модулі

Постмодерн дәуіріндегі 
әлеуметтанулық теориялар
Транзиттік қоғамдағы 
институттық өзгерістер
Жаһандану және әлеуметтік 
институттар
Халықтың орналасуының 
ауқымды мәселелері
Әлеуметтанулық зерттеулердегі 
үлгілеу және болжау
Теңсіздіктің классикалық және 
заманауи теориялары
Дәстүрлі әлеуметтану: 
түсіндіру үлгілері
Қоғамның әлеуметтік 
мәселелерін зерттеулеріндегі 
қазіргі әдістер  
мен технологиялар

Әлеуметтанулық зерттеу дизайны 
және талдау
Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік 
стратификация және әлеуметтік 
дифференсация
Билік, қоғам және мәдениет  
Әлеуметтанудағы сапалы зерттеу 
стратегиялары
Саяси әлеуметтанудың өзекті 
мәселелері
Әлеуметтану пәнін оқыту 
әдістемесінің негізі
Әлеуметтік басқаруды 
стратегиялық жоспарлау

ЖБТ1 Әлеуметтік институттар 
мен  процестер бағыты 
бойынша

Модуль – Қазіргі заманғы 
әлеуметтанулық теориялар
Әлеуметтік коммуникация 
теориялары
Визуальдық әлеуметтану: 
теориясы мен әдістері

Модуль – Ұйымдар 
әлеуметтануы және персоналды 
басқару

Жаһандық әлеуметтік процесстер
Ұйымдар әлеуметтануы және 
басқару

ЖБТ2 Сараптамалық зерттеу 
бағыты бойынша

Модуль – Қоғамдағы 
мәселелерді әлеуметтанулық 
талдау

Ұйымдар мәдениетін 
әлеуметтанулық зерттеу
Қазіргі заманғы діни 
құрылымдарды салыстырмалы 
институцианалды талдау
Модуль – Әлеуметтік 
антропология
Антропология және миграция 
әлеуметтануы
Этникалық процесстерді 
зерттеудің әдістері



Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда
көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің кітапханасында өтетін «Зерттеушілік тәжірибесі» 
– 6 апта;

2-курста   Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімінде
өтетін «Зерттеушілік тәжірибесі» – 6 апта;

2-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында  өтетін 
«Педагогикалық тәжірибесі» – 6 апта;



Қалдыбай Қайнар Қалдыбайұлы
Садуов Бекзат Нұралыұлы
Мұртазаева Гүлнар Ташболатовна
Байкенже Нұргүл Қаржаубайқызы
Көлеген Гүлбазар Батырханқызы
Тулеев Мақсат Тулендиевич
Нурунбетова Салтанат Елеусизовна
Оңалбайқызы Рая 
Пазылова Қаламқас Ассетуллақызы

Малдыбек Ақмарал Жұмағұлқызы
Нұсқабаев Оразбек Нұсқабайұлы
Балтабаева Алена Юлдашевна
Дайрабаева Гүланда Бегалиевна
Ералина Айгүл Қуандыққызы
Оңалбеков Әбдіманап Керімбекұлы
Джаппарова Раушан Турганалиева
Шадинова Гүлзира Абиласановна
Малдыбеков Өткір Амангелдиевич



Академиялық ұтқырлық
Оқытушылардың академиялық ұтқырлығы: 

6М050100- Әлеуметтану мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын
жүргізу үшін шет елдің беделді ЖОО-нан ғылым докторы, профессорлар
академиялық бағдарламасы бойынша шақырылады. 2012-2015 оқу жылдары
аралығында академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында Түркияның
жетекші университеттерінен 6М050100- әлеуметтану мамандықтары
магистранттарына ғалымдар шақырылып, дәрістер, шеберлік-кластары, 
семинарлар, дөңгелек стөлдер ұйымдастырылды. Сонымен қатар кафедраға 
жыл сайын келісім шарт негізінде 1-3 жылға аралығына Түркиядан 1-3 
ғылым докторы, профессорлар шақырылады. 



Егер сіз әлеуметтану мамандығын
таңдайтын болсаңыз,
Магистрант-әлеуметтанушы қазіргі заманғы 
әлеуметтанулық теориялар, басқа да 
әлеуметтік-гуманитарлық пәндерден 
білімдерді игеруі; қазақ, орыс, түрік, шетел 
тілдерін меңгеруі; басқару құралы ретінде 
компьютермен, жалпы бағыттағы 
бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу 
дағдыларын меңгеруі; жаһандық 
компьютерлік жүйелерден алынатын 
ақпараттарды пайдалана білуі; базалық 
пәндерді т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін 
білуі; мемлекеттік және шетел тілдерінен 
білімін тереңдету, кәсіптік пәндерді оқу 
барысында: әлеуметтану бойынша білім 
беру саласындағы кәсіби қызметтің барлық 
түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, 
білік және дағдыларды, қоғамның 
әлеуметтік мәселелерін зерттеудегі қазіргі 
әдістер мен технологияларды меңгеруі тиіс. 



Біз сіздің болашағыңыздың сапалы білім алумен байланысты болғанын қалаймыз. 
Бүгінгі күні жоғары білікті бәсекеге қабілетті әлеуметтану мамандарын даярлау арқылы
қоғам сұранысын қанағаттандыратын жоғары оқу орындарының бірі – Қ.А.Ясауи
атындағы ХҚТУ. 2016жылы Университет 25 жылдық мерей тойын атап өтті. Біздің
мақсатымыз – әлемдік деңгейдегі мамандарды дайындау.

Өйткені Әлеуметтану мамандығы бойынша магистрдің қызметі социумның өзекті
мәселелерін зерттеуге, қоғамның дамуын әлеуметтанушылық тұрғыдан көруге, 
әлеуметтік жүйелерді , қоғамдық ұйымдар, коммерциялық құрылымдар жүйесінде
социумның аталған қызметтерін жүзеге асыруға бағытталады.

Егер де сіз қазіргі замаңға сай интеллектуал болғыңыз келсе, терең гуманитарлық
білімдерге ие болып, қоданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістеріне үйренгіңіз
келсе, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қоғамдық
ғылымдар» кафедрасының Әлеуметтану мамандығына оқуға келіңіз!


