


- 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!



•
5В050100 - әлеуметтану мамандығы;
Оқу мерзімі – 4 жыл;
Оқу түрі – күндізгі;
Білім беру деңгейі – жоғары;
Түлектердің кәсіби қызметі:

• әлеуметтанулық орталықтардағы әлеуметтанушы-практик,
• мемлекеттік қызмет орындарындағы әлеуметтанушы-аналитик;
• орта оқу орындарындағы қоғамдық және әлеуметтік пәндер оқытушысы;
• ғылыми-зерттеу орталықтары, ғылым академиясы бөлімдеріндегі әлеуметтанушы-зерттеуші;
• еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті маманы;
• қала әкімшіліктеріндегі әлеуметтік бөлімдер маманы, жетекшісі;
• ірі фирмалардағы әлеуметтанушы;
• өндірістік, жеке және консалтинг компанияларында маркетолог;
• демография және миграция бөлімдерінде демограф;
• әлеуметтік бағытталған үкіметтік емес ұйымдарда әлеуметтанушы;
• әлеуметтанулық қызмет жетекшісі;
• сайлау компанияларында әлеуметтанушы-практик және аналитик;
• бұқарамен байланыс саласындағы маман.



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. 



Модуль –Әлеуметтанудың негізгі 
теориялары
Отандық әлеуметтану тарихы
Теориялық әлеуметтану тарихы
Модуль- Әлеуметтанудағы 
саяси мәселелер
Саяси әлеуметтану 
Қақтығыстар әлеуметтануы

Модуль- Әлеуметтанудың 

негізгі әдістері

Әлеуметтік зерттеу әдіснамасы 

мен ұйымдастыру  

Әлеуметтік  ақпараттарды өңдеу 

және талдау әдістері (SPSS 

базасында)

Жастар әлеуметтануы

Модуль- Халықты әлеуметтік 

қорғаудың негізгі бағыттары

Әлеуметтік жұмыс 

Құқық әлеуметтануы 

Модуль- Қоғамдағы мәдени 

мәселелер

Дін әлеуметтануы

Мәдениет әлеуметтануы 

Модуль- Қоғамдағы білім беру 

мәселелер

Этноәлеуметтану 

Білім беру әлеуметтануы

Модуль-Қоғамның құрылымы

Демография

Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен 

әлеуметтік стратификация 

Модуль- Әлеуметтік жүйелер

Тұлға әлеуметтануы 

Қоғамның әлеуметтік жүйесі

Модуль- Салалалық 

социологиялық теориялар

Девианттық мінез-құлық 

әлеуметтануы

Отбасы әлеуметтануы

Модуль- Қалалардың, ауылдың 

әлеуметтік мәселелері

Бұқаралық коммуникация 

әлеуметтануы

Қала мен ауыл социологиясы

Қоғамдық пікір әлеуметтануы

ЖБТ1 Қоғамдағы экономикалық 

институттар

Модуль - Қоғамдағы кәсіпкерлікті 

дамыту мәселелері

Рынок әлеуметтануы

Кәсіпкерлік әлеуметтануы

Модуль- Қоғамдағы өндіріс және 

еңбек мәселелері

Еңбек әлеуметтануы

Өндіріс әлеуметтануы

ЖБТ2 Қазіргі  заманғы батыс 

әлеуметтануы

Модуль – Әлеуметтанудағы 

психологиялық теориялар

Социология және әлеуметтік 

психология

Топ және ұжым социологиясы

Модуль - Практикалық брендиг

Зерттеудің сапалық әдістері

Эмпирикалық әлеуметтану



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

 1-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің кітапханасында өтетін «Оқу тәжірибесі» – 3 апта;

 2,3-курстарда өтетін Түркістан статистикалық басқармасының
бөлімінде өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 5 апта;

 4-курста Түркістан қалалық әкімшілігінің әлеуметтік бөлімінде  
өтетін «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта;

 4-курста Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасында өтетін 
«Диплом алды тәжірибе» – 5 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: 

5В050100 – 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 5В050100- әлеуметтану мамандықтары
студенттеріне түрік ғалымдары 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,
онда сіз қоғам туралы қолданбалы ғылымның
классикалық негіздерімен, әлеуметтік және саяси
процестердің механизімдерімен, сайлау
алдындағы күреспен және сайлаушылармен
жұмыстың ерекшеліктерімен танысып, 
мемлекеттік билікті, оған қатысуды, нарықты
түсініп, сауатты менеджер бола аласыз.
Бұл мамандықты алу арқылы сіздің
мүмкіндігіңіз бар:
 өзіңіздің алғашқы қажетті затыңызды сатып

алуға ақша табуға;
 әртүрлі мәдениетпен танысуға;
 көптеген адамдармен танысуға;
 халық алдында сөйлеу дағдысын

қалыптастыруға;
 сайлау кезінде депутаттың немесе әкімнің

жеңіп шығуына көмектесуге;
 адамдар қатынасына әсер етуге;
 жанжалдарды болдырмауға және уақытты

үнемдеуге.



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 бакалаврдың 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!


