
 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

8D02 Өнер жəне гуманитарлық ғылымдар 

Дайындықбағыттарын

ың коды мен жіктелуі 

8D022 Гуманитарлық ғылымдар 

 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

8D022202 Тарих 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

8D053 Тарих жəне археология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі 

заманғы трендтерді ескере отырып, жоғары білікті 

кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші жоғары 

оқу орны.  

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. түрлі деңгейдегі іргелі ғылыми білімді үйлестіру, 

Дүниежүзілік, отандық жəне өңірлік тарихи 

процестердің ерекшелігін талдау; 

2. жалпы ғылыми, гуманитарлық жəне арнайы - тарихи 

зерттеу əдістерінің синергиясы; 

3. өңірдің қажеттіліктерін жəне жұмыс берушілердің 

сұраныстарын есепке алу; 

4. ғылыми-зерттеу құралдарын таңдауда рациальды-

сыни ойлау, креативті тəсілге бағыттау; 

5. ғылыми серіктестік дағдыларын, оның ішінде 

халықаралық жəне; 

6. білім алушыларды əлеуметтік маңызы бар жобалық 

жəне ғылыми-зерттеу қызметіне бағдарлау. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Халықаралық стандарттарға сəйкес арнайы тарихи жəне 

пəнаралық əдістерді қолдана отырып, ғылыми 

міндеттердің кең ауқымын шешуге қабілетті, кəсіби 

мəдениет деңгейі жоғары тарихи зерттеулер саласында 

мамандарды сапалы теориялық жəне практикалық 

даярлауды қамтамасыз ету. 

БББ міндеттері 1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы мемлекеттік 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасына, ойлау мəдениетіне, 

гуманитарлық мəдениетке, этикалық жəне құқықтық 

нормаларға, сондай-ақ парасаттылық нормаларына 

сəйкес құндылықтарға ие білікті көптілді тұлғаны 

дамыту. 



 

2. Тиімді сыни ойлауды дамыту; тарихи шындықты 

ғылыми түсінуді талдай білу жəне синтездей білу. 

3. Тарихи процестер мен заңдылықтарды жүйелі 

түсінуді қалыптастыру, ғылыми тарихи зерттеулерді 

жүзеге асырудың аналитикалық дағдыларын дамыту; 

4. Проблематиканы анықтау, бірегей ғылыми 

зерттеулерді жоспарлау жəне ұйымдастыру, нақты 

əлеуметтік-маңызды нəтижелері бар жобалық қызмет 

нысанында ғылыми жетістіктерді іске асыру қабілетін 

дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 8D02202 білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін - 

білім алушы тарихы: 

1. Кəсіби қызметте тарихи процестер мен 

заңдылықтарды жүйелі түсінуді қолдану. 

2. Арнайы жəне пəнаралық білім салаларында 

ғылыми-тарихи зерттеулердің дағдылары мен əдістерін 

қолдану. 

3. Зерттеу үдерісі мен нəтижесін сыни ойлау, 

жобалау, енгізу жəне бейімдеу қабілетін көрсету. 

4. Арнайы тарихи жəне пəнаралық ғылыми 

облыстардың шекараларын кеңейту мақсатында 

SCOPUS, THOMSON REUTERS жəне т. б. деректер 

базасымен индекстелетін ғылыми басылымдарда 

жариялауға ұлттық жəне/немесе халықаралық 

талаптарға сəйкес келетін өзіндік бірегей ғылыми 

зерттеулер жүргізу. 

5. Өз зерттеулерінің нəтижелерін ғылыми 

жұртшылыққа жеткізу, өзінің ғылыми ұстанымын 

қорғау жəне дəлелдеу. 

6. Пəнаралық білім салаларында ғылыми 

пікірталастар ұйымдастыру, гуманитарлық ғылыми 

мектептер мен бағыттарды дамытуға қатысу. 

7. Жобалық қызмет нысанында ғылыми нəтижелерді 

іске асыру, оның нəтижелерін коммерцияландыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: Философия докторы PhD 8D02202 білім беру 

бағдарламасы бойынша тарих 

Лауазымдарының тізімі 

 

Əртүрлі деңгейдегі оқу орындарындағы оқытушы; 

ғылыми-зерттеу институттарының, ведомстволық 

ғылыми-зерттеу бөлімдерінің, бақылау-талдау жəне 

жобалау қызметтерінің, мемлекеттік басқару 

органдарының, мұражайлар мен əртүрлі типтегі 

мұрағаттардың жəне басқа да ғылыми-зерттеу, 

ағартушылық жəне мəдени қорғау мекемелерінің 



 

ғылыми қызметкері. 

Кəсіби қызмет объектісі 

 

Тарихи жəне пəнаралық ғылыми зерттеулердің 

теориялық жəне методологиялық білімін, практикалық 

дағдыларын қолдана отырып, Дүниежүзілік, отандық 

жəне аймақтық үдерістер деңгейінде əлеуметтік-тарихи 

шындықты зерделеу; аналитикалық, ғылыми-зерттеу, 

оқытушылық жəне жобалық қызметте зерттеу 

нəтижелерін іске асыру. 

 


