




1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

5В011400 «История» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая степень 

«бакалавр образования» по специальности 5В011400 - «История» 

Целью образовательной программы является формирование фундаментальных знаний и 

профессиональных компетенций, необходимых в практической деятельности, обеспечение системы 

среднего образования педагогами-историками, способными успешно конкурировать на внутреннем и 

внешнем рынке труда, владеющими особенностями обновлённого содержания среднего образования, 

достижение интеграции в европейское образовательное и научно-исследовательское пространство. 

 В результате обучения ОП, в соответствии с требованиями работодателя бакалавр должен 

включится в современную образовательную среду школы и быть готовым к ее изменению и развитию, 

с учетом обновленного содержания среднего образования, осуществлять взаимодействие с различными 

субъектами образовательного процесса, владеть фундаментальными историческими знаниями, 

позволяющими осуществлять преподавания школьных учебных курсов, владеть современными 

образовательными технологиями, в том числе информационными, обеспечивающими реализацию 

требований школьных стандартов нового поколения. 

Выпускники специальности 5В011400 - «История» могут работать на следующих должностях:  

− учитель истории со знанием английского языка;  

− учитель истории; 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В011400 - «История» 

владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области историко-

гуманитарного цикла, в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии 

общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на досуге; отбирать, 

систематизировать языковой материал, логически верно и аргументировано использовать его в устных 

и письменных высказываниях, строить речевое высказывание в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями и справочниками,  эффективными 

методами и приемами создания речевых высказываний разных жанров, продуцировать устные и 

письменные исторические тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; навыками самосовершенствования в аспекте культуры устной и письменной речи. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском, немецком языках: способен 

понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения области историко-

гуманитарного цикла в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в 

соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на работе, 

дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. иностранный язык в объёме, 

необходимом для возможности получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; способен использовать основные фонетические, лексические и грамматические явления 

изучаемого иностранного языка, позволяющие использовать его как средство продуктивной 

коммуникации; способен понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах 

речевой деятельности на иностранном языке; способен использовать на практике приобретенные 

учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда; способен владеть  

иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников; способен изложить собственную точку зрения.  

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – 

КК3 

способен развивать и применять математическое мышление для решения производственных 

задач в повседневных ситуациях, использовать математические способы мышления (логика и 

пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей 

профессиональной деятельности, способен использовать количественные методы математической 

обработки информации в историко-гуманитарных исследованиях, в исторической информатике, 

способен применять естественнонаучные знания в профессиональной сфере, способен объяснить 



естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе в учебных дисциплинах историко-

гуманитарного цикла. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для 

работы, досуга и коммуникаций; способен использовать основы знаний и методологии, объясняющих 

мир, для выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания и 

методологию для решения профессиональных задач, способен использовать программные средства для 

решения практических задач в области историко-гуманитарного цикла для подготовки материалов 

научных исследований; способен работать с компьютером как средством получения информации, 

работать с Интернет; оценивать основных педагогические свойства электронных образовательных 

продуктов и определять педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе;  

способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области историко-гуманитарных дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления: осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; 

способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное 

обучение, в том числе, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально: так и в 

группах; способен к профессиональному и личностному росту; способен приобретать новые знания, 

необходимые для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре; способен управлять собственными ресурсами, т.е. проявить собственные умения и 

навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также развивать и 

рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и конструктивным 

образом участвовать в общественной и трудовой жизни и. в частности, во все более разнообразных 

обществах, а также при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать в гражданской 

жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и структур,  способен жить в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека, отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и транспарентности во 

взаимоотношениях в социуме, способен избегать конфликтных ситуаций, способен компромиссам и 

контактам с окружающим его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному взаимодействию с 

обществом, коллективом, способен к работе в группе, к сотрудничеству, способен вести устный и 

письменный диалог, монолог, деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте: 

маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике; способен применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

анализировать конкретные ситуации в экономике с позиций микро и макроэкономики, способен 

самостоятельно принимать эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и 

правовой ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на знании отечественной и 

зарубежной науки,  способен к целостному анализу проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

способен к анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых философских проблем, 

способен к пониманию значения культуры как формы человеческого существования, способен 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества,  

способен  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способен к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, способен к осознанию 

ценности казахстанской культуры и ее места во всемирной культуре, способен осознавать значение 



гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, стремиться и быть 

готовым к совершенствованию и развитию общества на принципах демократии, свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен постепенно наращивать знания и умения по принципу спиральности, 

совершенствовать свое мастерство в контексте обновления образовательной программы и внедрения 

системы критериального оценивания,  успешно действовать на основе практического опыта, способен 

применить систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен  реализовать 

учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях, 

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии, способен 

применять  современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Бакалавры образования по специальности «История 5В011400» владеют следующими 

специальными компетенциями в области применения своих профессиональных знаний, умений и 

навыков в условиях обновленного содержания образования: 

 1 Педагогическая СК1:  

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании курсов 

исторических дисциплин обновленного содержания образования; 

- способен акцентировать внимание на целях обучения, основанных на формировании 

мыслительных навыков учащихся от элементарного (знание, применение, понимание) до высокого 

уровней (анализ, синтез, оценка); 

- способен эффективно организовывать межпредметные связи; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

- способен создавать коллаборативную среду, развивать у учащихся уверенность у себя, 

ответственность, самоанализ, уметь планировать все виды деятельности, эффективно использовать 

ресурсы, уметь предоставлять обратную связь; 

- реализовывать в процессе преподавания исторических дисциплин обновленного содержания 

образования такие основные задачи, как воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей страны; 

- владеть навыками критериального оценивания учебных достижений обучающихся; 

- владеть методами активного обучения. 

2 Научно-исследовательская СК2: 

- использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 

ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

- владеть исследовательскими навыками и способностью развивать исследовательские навыки;  

- выявление актуальных направлений исследований в области исторических и педагогических 

знаний. 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих аспектов 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, традиций культуры народа 

Казахстана; 

- пропаганда в средствах массовой информации истории культуры Республики Казахстан, 

служения обществу. 

4 Экспертно-аналитическая СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций и средствах массовой информации. 

5 Организационно-управленческая СК5: 

- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 



- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно- и учебно-методическими советами, 

организация и реализация планов стратегического развития в рамках ведомственных образовательных 

структур. 
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1. Общие обязательные модули 

Коммуникативті  

Коммуникативный  

Communicative  

знание и понимание: языков, 

умение вести устный и 

письменный диалог, монолог, 

деловую переписку в 

соответствии с уровнем 

знаний языков. 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных приемов 

общения в соответствии с 

уровнем знаний языков; 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения поставленных 

учебных задач, исходя из 

требований к уровневому 

знанию языков; 

коммуникативные 

способности: умения и 

навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с обществом, 

коллективом, навыки работы 

в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

1

5 

26 1,2  K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language   

ООД   А  ОК   6   Э    КК1 

КК2 

КК8 

КК9  1,2   IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

  ООД   А ОК    6    Э  

1 OAG -1203 Араб графикасының негіздері 

Основы арабской графики 

Bases of the Arab graphics 

БД А КВ 3 Э 



способности к учебе: 

проявление собственных 

умений и навыков в области 

самообразования, умение 

приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

Дүниетанымдық 

Мировоззренческий 

Worldview 

знание и понимание: 

понимание научной картины 

мира, основ социальных, 

общественных, культурных 

явлений; 

применение знаний и 

понимания: ценностно-

смысловой ориентации в 

мире: ценности бытия, жизни; 

6 10 2 FRSh -1206 Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiology of development of 

school students 

БД А ОК 2 Э КК3 

КК5 

КК6 

КК9 

СК1 

1 OP -1104 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

  ООД   А КВ 2 Э 



ценности культуры, науки; 

производства; истории 

цивилизаций, собственной 

страны; религии; 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные 

способности: формирование 

толерантности, этнической 

идентификации, умение 

адаптироваться в 

поликультурном обществе, 

уважать интересы 

представителей других 

народов, религий; 

способности к учебе:. 

структурирование знаний, 

ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, 

расширения, приращения 

накопленных знаний; 

1 OEP -1105 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

  ООД   А КВ   2 Э 

2.Общие обязательные модули (ООМ) 

Тәрбие мен базаны 

дамыту 

Воспитание и 

развитие личности 

Еducation and 

development of the 

personality 

знание и понимание: своего 

места в инфосреде; поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

информации, оценка ее 

полезности; 

применение знаний и 

понимания: посредством 

формирования 

коммуникативных приемов 

общения; 

выражение суждений: поиск, 

отбор, систематизация, 

анализ, обработка 

8 14 4 Fil -2107 Философия 

Философия 

Philosophy 

  ООД   А ОК   3 Э  

4 TMVR -2209 Тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Theory and technique of 

educational work 

 БД   А ОК   2 Э КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

 

3 IKT-2108 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-

  ООД   А ОК   3 Э 



информации, оценка ее 

полезности и 

целенаправленное 

применение в перспективе 

для решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные 

способности: умения и 

навыки социально-

коммуникативного 

взаимодействия с обществом, 

коллективом, навыки работы 

в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: 
проявление собственных 

умений и навыков в области 

самообразования, умение 

приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и 

рационально их использовать 

коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

Тарихи-саяси 

концепттер 

Историко-

политические 

концепты 

Historical and political 

concepts 

знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; 

политических и социальных 

процессов; знание эволюции 

сложения, развития 

этнической истории 

казахского народа, основных 

этапов развития 

этноархеологии; 

применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве; в оценке 

политических и социальных 

процессов; 

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; на уровне 

анализа, синтеза и оценки 

ключевых проблем 

этнического, социального, 

экономического и 

культурного развития 

общества на территории 

Казахстана в древний период.. 

9 15 1 PS -1110 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

ООД А КВ 3 Э КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 

2 Eth -1312 Этноархелогиясын 

Этноархеология  

Ethnoarcheology 

ПД А КВ 3  

1 DIK -1211 Қазақстанның ежелгі тарихы 

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan 

БД А КВ 3 Э 



коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию; 

3 Обязательные модули по специальности 

Педагогикалық 

Педагогический 

Pedagogical   

 знание и понимание:  основ 

профессиональной педагогики 

и педагогической 

деятельности, технологии 

критериального оценивания; в 

целом  

обновленного содержания 

среднего образования  

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве, объективная 

оценка учебных достижений 

обучающихся;    

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию; мотивация  

  

1

0 

  

17 

3   Psi -2203  Психология 

Психология 

Psychology 

 БД  А ОК    3 Э   КК3 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 

4 MO -2201 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

 БД  А ОК    2 Э 

3 Ped -2202 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 БД  А ОК    3 Э 

4 TKO -2204 Критериальдық бағалау 

технологиясы 

Технологии критериального 

оценивания 

Criteria-based assessment 

technology 

БД А ОК 2 
 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

сұрақтары 

Вопросы новейшей 

истории Казахстана 

Questions latest 

stories 

знание и понимание:   

основных периодов 

становления независимой  

казахстанской 

государственности и 

основных этапов 

экономического развития. 

применение знаний и 
понимания:  умение 

6 10 7 SIK -4105 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

ООД   А ОК   3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
7 EcIK -4206 Қазақстанның экономикалық 

тарихы 

Экономическая история 

Казахстана 

Economic history of Kazakhstan 

БД   А КВ   3 Э 



соотносить явления и события 

исторического прошлого с 

общей парадигмой всемирно-

исторического развития 

человеческого общества 

посредством критического 

анализа; предлагать 

возможные решения 

современных проблем на 

основе анализа исторического 

прошлого и 

аргументированной 

информации; определять 

практический потенциал 

межкультурного диалога и 

бережного отношения к 

духовному наследию. 

выражение суждений:  
анализ особенностей и 

значения современной 

казахстанской модели 

развития; при обосновании 

основополагающей роли 

исторического знания в 

формировании казахстанской 

идентичности и патриотизма; 

для формирования 

собственной гражданской 

позиции на приоритетах 

взаимопонимания, 

толерантности и 

демократических ценностей 

современного общества, а 

также целостного подхода к 

анализу; 

коммуникативные 
способности:  развитие  

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, основанных на 

толерантности и уважении 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию; 

Елтану 

Страноведение 

Regional geography 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

1

0 

17 5 NNIAA -3215 Азия мен Африка елдерінің жаңа 

және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история Азии 

БД А КВ 3 Э  



 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

и Африки 

New and the newest history of Asia 

and Africa 

5 NNIEA -3214 Еуропа мен Америка елдерінің 

жаңа және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история 

Европы и Америки 

New and the newest history of the 

Europe and America 

БД А КВ 4 Э  

5 NIK-3213 Қазақстанның жаңа тарихы 

Новая история Казахстана 

Contemporary history of 

Kazakhstan 

БД А КВ 3 Э  

Қазақстан мен 

Орталық Азия 

тарихы 

История Казахстана 

и Центральной Азии 

History of Kazakhstan 

and Central Asia 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

5 9 3  SIK -2207 Қазақстанның ортағасырлар 

тарихы 

Средневековая история 

Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 

БД В КВ 3 Э  

3 ITN -2308 Түрік халықтарының тарихы 

История тюркских народов 

History of the Turkic peoples  
  

ПД А ОК 2 Э 

Инновациялық 

бағыттағы оқулар 

Инновационные 

подходы в обучении 

Innovative approaches 

in learning 

знание и понимание:  

основных законов 

формирования и трансляции 

профессиональных знаний; 

 применение знаний и 

понимания: в 

9 15 5 PK(R)Ya -3210 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language  

БД А ОК    2 
 

КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

КК8 

СК1 5 IO -3211 Инклюзивтті білім беру БД А ОК    2 
 



профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

СК3 

6 POIYa -3209 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

БД А ОК    2 
 

5 MPI -3312 Тарихты оқыту әдістемесі 

Методика преподавания истории 

Principles of history teaching 

ПД А ОК    3 
 

Теориялық 

зерттеулер аймақтық 

тарихы 

Теоретические 

исследования 

региональной 

истории 

Theoretical studies of 

the regional history 

знание и понимание:  

основных законов 

формирования и трансляции 

профессиональных знаний; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

выполнять задачи в 

соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

6 10 5 SPPTCA -

3216 

Орталық Азиядағы 

әлеуметтік-саяси және 

философиялық ой 

Общественно-политическая и 

философская мысль 

Центральной Азии 

Socio-political and 

philosophical thought in Central 

Asia 

БД В КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

5 IK -3317 Тарихи өлкетану 

Историческое краеведение 

Historical Regional Studies 

ПД В КВ 3 Э 

4. Модули по выбору для определенной специальности 

4.1 Білім беру бағдарламасы: Тарих және шет тілі 

Образовательная программа: История и иностранный язык 

Education program: History and foreign language 

1 Культурная память 

и антропология 

Культурная память и 

антропология 

Cultural memory and 

anthropology 

знание и понимание:  теорию 

и методологию 

антропологических 

исследований; 

 применение знаний и 

понимания: применение 

6 10 7 MMII -4302 Ресей және Кеңес 

мемлекетінің тарихы 

История России и советского 

государства 

History of Russia and the Soviet 

state 

ПД В КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 



инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

выражение суждений: 

грамотная формулировка 

научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные 

способности: умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения 

в области обучения, которые 

необходимы для продолжения 

обучения с высокой степенью 

автономности; 

7 THFKD-4301 Қазақ диаспорасының және 

тағдырының қалыптасу 

тарихы 

История формирования и 

судьбы казахской диаспоры 

The history ofthe formation 

andfate ofthe Kazakh Diaspora 

ПД В КВ 3 Э 

2 Тарихи 

ғылымындағы 

өркениеттік 

тәсілдеме 

Цивилизационный 

подход в 

исторической науке 

Civilization approach 

to historical science 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

формирование критического 

мышления; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию;  

6 10 5 ISV -3206 Орта ғасырлар тарихы 

История средних веков 

History of the Middle Ages 

БД А КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

5 IAASV -3205 Орта ғасырлардығы Азия және 

Африка елдері тарихы 

История стран Азии и Африки в 

средние века 

Medieval history of the countries 

of Asia and Africa 

БД А КВ 3 Э 

3 Тарих 

ғылымындағы 

пәнаралық тәсілдеме 

Междисциплинарны

е подходы в 

исторической науке 

Interdisciplinary 

approaches in 

historical science 

 знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

7 12  2 VID -1304 Қосалқы тарихи пәндер 

Вспомогательные исторические 

дисциплины 

Additional Historical Disciplines   

ПД   В    КВ 4  Э   КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
2 Arh -1203 Археология 

Археология 

Archeology 

БД А КВ 3 Э  



продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

4 Пән аралық білім 

беру негіздері 

Междисциплинарн

ые основы 

образования 

Interdisciplinary 

fundamentals of 

education 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

9 15 3 IDM -2207 Ежелгі дүние тарихының 

тұлғалары 

История Древнего мира в 

лицах 

Ancient history in the people 

БД А КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
4 E -2308 Этнография 

Этнография 

Ethnography 

ПД А КВ 3 Э 

4 HCHEKRHT -

2209 

Шығыс Қазақстан облысы 

тарихи-мәдени мұра: Тарихи 

туризм 

Историко-культурное 

наследие Восточно-

Казахстанской области: 

исторический туризм 

Historical and cultural heritage 

of the East Kazakhstan region: 

historical tourism 

БД А КВ 3 Э 

5 Пәнаралық 

сциентизм 

Междисциплинарны

й сциентизм 

Interdisciplinary 

scientific studies 

знание и понимание:  

актуальных проблем в 

профессиональной сфере; 

 применение знаний и 

понимания: применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

выражение суждений: 

грамотная формулировка 

научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные 

6 10 7 MiTPIT -4310 Тарихи мәтіндерді аударудың 

әдістемесі және техникасы 

Методика и техника перевода 

исторических текстов 

Technique and technology of 

transfer of historical texts 

ПД В КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 TRADIT -4311 Техника және тарихи мәтіндер 

мұрағат құжаттарын жұмыс істеу 

Техника работы с архивными 

документами и историческими 

текстами  

Technology of work with archival 

documents and historical texts 

ПД В КВ 3 Э 



способности: умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения 

в области обучения, которые 

необходимы для продолжения 

обучения с высокой степенью 

автономности; 

6 Тарих ғылымының 

өзекті мәселелері 

Актуальные вопросы 

исторической науки 

Topical issues of 

historical science 

знание и понимание:  теорию 

и методологию исторического 

познания; 

 применение знаний и 

понимания: применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

выражение суждений: 

грамотная формулировка 

научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные 

способности: умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения 

в области обучения, которые 

необходимы для продолжения 

обучения с высокой степенью 

автономности; 

6 10 6 IIK -3212 Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

Историография истории 

Казахстана 

Historiography of Kazakhstan 

history 

БД С КВ 3 Э КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

6 IIK -3213 Қазақстан тарихының 

деректануы 

Источниковедение истории 

Казахстана 

The Source study of history of 

Kazakhstan 

БД С КВ 3 Э 

4.2 Білім беру бағдарламасы:Тарих және құқық 

Образовательная программа: История и демография 

Education program:History and right 

1  Демография 

саясат – саясат 

демография 

Демография в 

политике – политика 

в демографии 

Demographics in 

politics – politics in 

the demographics 

 знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

6

   

10

   

 7 DPDP 4312 Демографиялық саясат және 

демографиялық болжам 

Демографическая политика и 

демографическое 

прогнозирование 

Population policy and 

demographic forecasting 

ПД В КВ 3 Э КК1 

КК2 

КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 7 MDAP -4313 Демографиялық сараптама 

әдістері 

Методы демографического 

анализа и прогноза 

Methods of demographic 

analysis and forecasting 

ПД В КВ 3 Э 



способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию;  

2 Тарихи 

ғылымындағы 

өркениеттік 

тәсілдеме 

Цивилизационный 

подход в 

исторической науке 

Civilization approach 

to historical science 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

формирование критического 

мышления; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию;  

6 10 5 WCMA -3203 Орта ғасырларда Дүниежүзілік 

өркениет 

Мировые цивилизации 

средневековья 

World civilization of the Middle 

Ages 

БД А КВ 5 Э КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 5 IKTBSSB -3204 Мәдениет тарихы дәстүрлі 

шығыс қоғамдастықтарының 

орта ғасыр  

История культуры 

традиционных восточных 

сообществ в средние века 

 The history of culture in traditional 

Eastern communities in the middle 

ages 

БД А КВ 5 Э 

3 Тарих 

ғылымындағы 

пәнаралық тәсілдеме 

Междисциплинарны

е подходы в 

исторической науке 

Interdisciplinary 

approaches in 

historical science 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: 

формирование критического 

мышления; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию;  

7 12 2 IAA -1202 Археология пәнаралық көзқарас 

Междисциплинарные подходы  в 

археологии 

Interdisciplinary approaches in 

archeology 

БД  А  КВ  4 Э  КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
 2 OD- 1301 Демографияның негіздері  

Основы демографии 

Fundamentals of demography 

ПД  А  КВ  3 Э  



4 Пән аралық білім 

беру негіздері 

Междисциплинарн

ые основы 

образования 

Interdisciplinary 

fundamentals of 

education 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

9 15 3 WCA -2205 Ежелгі әлемдік өркениеттер  

Мировые цивилизации 

древности 

World civilizations of antiquity 

БД А КВ 5 Э КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

4 HE  -2306 Тарихи этнология 

Историческая этнология 

Historical ethnology 

ПД С КВ 5 Э 

4 ID-2207 Тарихы демография 

Историческая демография 

Historical demography 

ПД А КВ 5 Э  

Пәнаралық 

сциентизм 

Междисциплинарны

й сциентизм 

Interdisciplinary 

scientific studies 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: в 

профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: в 

области способов 

формирования знаний, умений 

учащихся, организация 

продуктивной учебно-

познавательной деятельности; 

коммуникативные 

способности: социально-

коммуникативного 

взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе:  

готовность и способность к 

самообразованию;  

6 10 7 IZ -4308 Қазақстандағыдемографиялы

қ процестер 

Демографические процессы в 

Казахстане 

Demographic processesin 

Kazakhstan   

ПД А КВ 3 Э КК5 

КК6 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 
7 MPSBZ -4309 Көршіелдердекөші-

қонсаясаты 

Миграционная политика в 

странах ближнего зарубежья 

Migration policiesin the 

neighboring countries 

ПД А КВ 3 Э 

5 Тарих ғылымының 

өзекті мәселелері 

Актуальные вопросы 

знание и понимание:  теорию 

и методологию исторического 

познания; 

6 10 6 ED -3210 Экономикалық демография 

Экономическая демография 

Economic demography  

БД С КВ 3 Э КК5 

КК6 

СК1 



исторической науки 

Topical issues of 

historical science 

 применение знаний и 

понимания: применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

выражение суждений: 

грамотная формулировка 

научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные 

способности: умение 

представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения 

в области обучения, которые 

необходимы для продолжения 

обучения с высокой степенью 

автономности; 

6 PD -3211 Саяси демография 

Политическая демография 

Political demography 

БД С КВ 3 Э СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации  

Рухани адамгершілік 

Духовно-

нравственный 

The spiritual and 

moral 

знание и понимание:  в 

области преподаваемой 

дисциплины; 

 применение знаний и 

понимания: применение 

инноваций для поиска 

информации и умение 

представлять результаты своих 

исследований;  

выражение суждений: 

грамотная формулировка 

научно-исследовательских 

запросов; 

коммуникативные 

способности: применение 

вероятностных и 

статистических методов 

познания в научной группе; 

способности к учебе:  
готовность и способность к 

самообразованию;  

5 9 3 OAK 2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  

мәдениетнегіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

БД С КВ 2 Э КК6 

КК8 

КК9 

4 AW 2302 Академиялық (тарих) жазу 

Академическое 

(историческое) письмо 

Аcademic (histori) Writing 

ПД С КВ 3 Э 

             

5. Іс-тәжірибе модулдер /  

Модули практик (МП)/  

MODULES of PRACTICES (MP) 



Педагогикалық 

Педагогический  

Pedagogical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім мен түсінік; 

университетте оқудың барлық 

түрлерін дайындау, 

ұйымдастыру және өткізу 

әдістері мен әдістері; 

білім мен түсінікті қолдану: 

сабақты ғылыми-әдістемелік 

талдау; білім беру 

саласындағы инновациялық 

қызметтің тәжірибесін алу, 

шығармашылық білім беру 

ортасын құру; 

пікірлер білдіру: мұғалімнің 

кәсіби қасиеттерін 

қалыптастыру және дамыту; 

магистратураның бейініне 

сәйкес ғылыми зерттеулердің 

заманауи әдістері мен 

әдістерін меңгеру; 

коммуникативті қабілеттер: 

іскер қарым-қатынас құралы, 

белсенді әлеуметтік ұтқырлық 

ретінде тілдерді белсенді 

қарым-қатынас жасау және 

еркін пайдалану мүмкіндігі; 

Оқуға қабілеті: 

педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру кезінде 

тәуелсіздік, өзін-өзі тану және 

өзін-өзі жетілдіру дағдыларын 

дамыту; сонымен қатар 

есептер, жарияланымдар, 

есептер түрінде алынған 

нәтижелерді ұсыну 

дағдыларын игеру. 

 

знание и понимание:; 

методик и техник подготовки, 

организации и проведения 

всех форм учебных занятий в 

вузе; 

применение знаний и 

понимания:научно-

методического анализа 

проведенных занятий;  

приобретение опыта 

инновационной деятельности в 

6 17 

3  Учебная практика 

 

 

Учебно-воспитательная 

педагогическая практика  

 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Teachingpractice 

   3 От

чет 

 



сфере образования, создания 

творческой образовательной 

среды; 

выражение суждений: 

формирование и развитие 

профессиональных качеств 

преподавателя; овладение 

современными методами и 

методологией научного 

исследования,;  

коммуникативные 

способности: способность к 

активному общению и 

свободному применению 

языков как средству делового 

общения, активной 

социальной мобильности; 

способности к учебе: 

развитие навыков 

самостоятельности, 

самообразования и 

самосовершенствования при 

осуществлении 

педагогической деятельности; 

а также овладение умениями 

изложения полученных 

результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 
6. Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

  

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация модулі 

Модуль итоговой 

аттестации(МИГА) 

 

Module of final 

examination (MFE) 

біліміментүсінігі:диссертация

ғақойылатынталаптар; 

ғылымиөнімдіқұрубойыншазе

рттеулердіңнегізгікезеңдері; 

білімментүсінушіліктіқолдан

у:ғылымизерттеулерменәзірле

мелердіорындаудағыдағдылар

дықалыптастыру, сондай-

ақөззерттеулерініңнәтижелерін

ұсыну; 

шешімдердібілдіру:магистрлі

кдиссертацияжазужәнеқорғауд

ыңқұрылымыменережелері; 

коммуникативтіқабілеттер:б

елсендіқарым-

қатынасжасаужәнетілдердіеркі

4 15 

4 

 

 

 

 

 Дипломдык жумысты рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита 

дипломной работы 

Writing and defense of masters 

dissertation 

 

 

Комплексный государственный 

экзамен  

    ЗМ

Д 

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 



нпайдаланумүмкіндігі 

Оқуқабілеті: 

ғылымизерттеужүргізугежәне

жаңағылымижәнеқолданбалын

әтижелердіөзбетіменжәнеғылы

митопқұрамындаалуғамүмкінд

ік. 

 

знание и понимание: 

требований, предъявляемых к 

диссертации; основные этапы 

проведения НИР по созданию 

научного продукта; 

применение знаний и 

понимания: формирования 

навыков выполнения научно-

исследовательских работ, а 

также 

представлениярезультатов 

собственных исследований; 

выражение суждений: 

структура и правила 

написания и защиты 

магистерской диссертации; 

коммуникативные 

способности: способность к 

активному общению и 

свободному применению 

языков  

способности к учебе: 

способностью проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива. 

 
knowledge and understanding: 

the requirements for the thesis; 

the main stages of research on 

the creation of a scientific 

product; 

application of knowledge and 

understanding: the formation of 

skills in the performance of 

research and development, as 

well as the presentation of the 



 

results of their own research; 

expression of concepts the 

structure and rules of writing and 

defending the master's thesis; 

communicative abilities: ability 

to communicate actively and use 

languages freely 

ability to study: the ability to 

conduct scientific research and to 

obtain new scientific and applied 

results independently and as part 

of a scientific team. 



1 

 

Модульдік каталог 5В011400 

 

 Модуль атауы және шифрі Коммуникативті  

Модульге жауаптылар Нурбекова Р.К., Нецветаева Н.В., Капышева Г.К. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 

Кредиттер саны 15 (26) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны  2018 ж.қабылдау 

Модульдің пререквезиті Қазақ және орыс тілдерінің мектептік курсы 

Модульдің мазмұны Модульдің мазмұны коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық 

(тілділік) және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды 

қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілінің негізінде мүмкін болатын 

мета-пәндік және объективті оқыту мақсаттарына қол жеткізу 

бойынша оқу үдерісінің жалпы бағытымен анықталады. 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну: ауызша және жазбаша диалог, монолог, 

қызметтік қатынасхаттар жүргізе білу, 

Білімін пайдалана білу және түсіну: коммуникативті байланыс 

тәсілдерін қалыптастыру арқылы; 

Пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелендіру, талдау, ақпаратты өңдеу, 

оценка оқу тапсырмаларын шешуде оның қажеттілігін және 

мақсатқа байлысты қолдану; 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, әріптестік,  топта 

жұмыс жасау қабілеттілігі, қоғаммен қарым-қатынастағы 

әлеуметтік-коммуникативті шеберлік пен дағды: 

Оқуға қабілеттлік:  өзін-өзі тәрбиелеу саласында өзіндік шеберлік 

пен дағдыны көрсете алу, білімді сақтау және шебер болу, сонымен 

қатар дамып және оны ұтымды пайдалану 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 2 семестр 

Әдебиет  Арабский язык. Пособие по домашнему чтению. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2013 г. – 120 с.  

Арабская графика. Прописи. Учебное пособие. Издательство 

«ВКН», 2016 

Лебедев В. Арабская грамматика. Базовый курс на русском и 

арабском языках. Учебное пособие. Издательство «ВКН», 2016. 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. 

Алматы: «Рауан», 2016 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: 

Атамұра, 2014 

Омельченко С.Р.,  Учимся говорить по-русски. М.,2015 

Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014 

Меркулова У.М. «English for University Students», Санкт-Петербург, 

2000. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 Модуль атауы және шифрі Көзқарастық  

Модульге жауаптылар Куленова Г.Б., Ситникова Е., Сабитова А.А. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны  2018 ж қабылдау 
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Модульдің пререквезиті Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің мазмұны Модульдің мазмұны адам мәдениетінің философиялық және 

құндылық бағыттылығын қалыптастыру, құқықтық мәдениет 

дағдыларын қалыптастыру, қоғам дамуының экономикалық 

заңдарын білу, адам өмірінің қауіпсіздігі үшін денсаулық сақтау 

технологияларын жылжытуға бағытталған. 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну: әлемдік ғылымды ,әлеуметтік, қоғамдық, 

мәдени құбылыстарды түсіну; 

Білімін пайдалана білу және түсіну:  әлемдегі құндылық-

семантикалық бағдар : тұрмыстық, өмір құндылғы: мәдениет, 

ғылым құндылығы; өндіріс; өз елінің жаһандану тарихы, діні.  

Пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелендіру, талдау, ақпаратты өңдеу, 

оценка оқу тапсырмаларын шешуде оның қажеттілігін және 

мақсатқа байлысты қолдану; 

коммуникативные способности: төзімділіктің қалыптасуы, 

этническалық сәйкестік, көп мәдентетті қоғамға бейімделу 

шеберлігі, басқа ұлт өкілдерінің қызығушылықтарын, дінін 

құрметтеу,  

оқуға қабілеттілік: білімгің құрылымы, білімнің жағдайлық-

адекватты өзектілігін, жинақталған білімді кеңейту,  

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 2 семестр 

Әдебиет  Бабаев В.К. и др. Теория государства и права в схемах и 

определениях. М., 2013 

Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы государства и 

права Республики Казахстан. Алматы, 2015. 

Сажена М.А. и др. Экономическая теория М.: 2014. 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас.: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Мэнкью, Н.Грегори.  

Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 Модуль атауы және шифрі Тұлғаның тәрбиесі мен дамуы 

Модульге жауаптылар Кубентаева С.Н., Рякова Е.Г., Акимбаева Н. 

Модуль түрі ООбМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 8(14) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 3,4 

Білім алушылар саны Набор 2018 

Модульдің пререквезиті курсты оқу үшін мектеп курсын білу маңызды: тарих, адам және 

қоғам; университеттік-философия 

Модульдің мазмұны Модульдің мазмұны адамның жеке қасиеттерін қалыптастырудың 

жалпы мағынасы: мораль, жалпы мәдени дағдылар, әлеуметтік 

бейімделу қабілеті, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін жүзеге 

асыру, мақсаткерлік, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 

жауапкершілік, қарым-қатынас, төзімділік, АКТ танысу. 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну: ақпараттық ортада өз орны: іріктеу, жүйелеу, 
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талдау, ақпаратты өндеу, оның қажеттілігін бағалау. 

Білімін пайдалана білу және түсіну: коммуникативті байланыс 

тәсілдерін қалыптастыру арқылы; 

Пікір білдіру: іздеу, іріктеу, жүйелендіру, талдау, ақпаратты өңдеу,  

оқу тапсырмаларын шешуде оның қажеттілігін және мақсатқа 

байлысты қолдану; 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, әріптестік,  топта 

жұмыс жасау қабілеттілігі, қоғаммен қарым-қатынастағы 

әлеуметтік-коммуникативті шеберлік пен дағды: 

Оқуға қабілеттлік:  өзін-өзі тәрбиелеу саласында өзіндік шеберлік 

пен дағдыны көрсете алу, білімді сақтау және шебер болу, сонымен 

қатар дамып және оны ұтымды пайдалану 

Қорытынды бақылаудың түрі Экзамен 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 2 семестр 

Әдебиет  Хесс, Реми.  

Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр 

философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

Джонстон, Дерек.  

Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : 

[оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Майрес, Дэвид. Г.  

Әлеуметтік психология : [оқулық] / Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-

ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

648 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:84 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), 

Ф1(72). 

Гусинский В. Введение в философию образования. М. 2013 

Гершунский Б.С. Философии образования. М. 2012 

Степашко Л.А. Философия и история образования. М.,2014 

Введение в педагогическую профессию/ под ред. В.А.Кан-Калика, 

Н.Д.Никандрова. – А. 2015 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 Модуль атауы және шифрі Тарихи-саяси тұжырымдамалар 

Модульге жауаптылар Сейтембетов Е.Ж., Жириндинова К.Р. 

Модуль түрі ООМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны  2018ж қабылдау 
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Модульдің пререквезиті Пәнді оқып үйрену үшін студент тарих, әлеуметтік зерттеулер, мектеп 

бағдарласмасындағы Қазақстан тарихын білуі тиіс. Сондай-ақ, білім 

беру материалдарымен өз бетінше жұмыс жасау: рефераттар жасау, 

библиографиялық көздермен жұмыс істеу. Сондай-ақ, студенттерге 

талдау, салыстыру, синтездеу, фактілерді жинақтау дағдылары қажет. 

Модульдің мазмұны Модульдің оқу пәндерінің мазмұны әлеуметтік-саяси үрдістер мен 

үрдістермен танысуға, саяси биліктің құрылымы мен тетігін, әлеуметтік-

саяси процестердің табиғаты мен моделін, социологияның рөлі мен 

орнын, социологиялық зерттеулердің алгоритмі мен әдістерін, 

әлеуметтік-саяси процестерді болжау мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну: азаматтық міндеттер және құқықтың қорғылуы және 

білім. 

Білімін пайдалана білу және түсіну:кәсіби кеңістікте 

Пікір білдіру: белгіленген стандартқа байланысты тапсырмаларды 

орындау. 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, әріптестік,  топта жұмыс 

жасау қабілеттілігі, қоғаммен қарым-қатынастағы әлеуметтік-

коммуникативті шеберлік пен дағды: 

Оқуға қабілеттлік:  өзін-өзі тәрбиелеу саласында өзіндік шеберлік пен 

дағдыны көрсете алу,  

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді және де қоршаған ортаны қорғау және адамзат денсаулығы. 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Бринкерхоф, Дэвид.  

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Булатова А. Курс лекций по социологии Алматы, Гылым, 2012  

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М., 2014 

Белов Г.А. Политология: Учебное пособие. М., 2013 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Шваб, Клаус.  

Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 Модуль атауы және шифрі Қазіргі Қазақстан тарихының сұрақтары 

Модульге жауаптылар Жанбосинова А.С.,Аубакирова Ж.С. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 7 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны  2018ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Тарихнама мен деректанудың өзекті мәселелері 

Модульдің мазмұны Курстың пәні мен міндеттері.  Курстың құрылымы «өткен-қазір 

болашақ» және контекстінде зерттеу тәртібі «тұтастай өнеркәсіп-

аймақтың экономика,» XIX және ХХ ғасырдың екінші жартысында 

Қазақстанда экономикалық жағдай. Ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпті, 
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 Модуль атауы және шифрі Орталық Азия және Қазақстан тарихы 

Модульге жауаптылар Жириндинова К.Р., Оскембай А.А. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 3 

Білім алушылар саны 2018 ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Модульді оқу отарих, кәсіби тарихи дайындық шеңберінде алынған 

білімге негізделеді  

Модульдің мазмұны Ерте түркі дәуірі. Қазақстан территориясындағы ерте ортағасырлық 

мемлекеттер. Жалпы түріктік мәдени қосылыс.Дін: түркілердегі буддизм, 

манихейлік, несториандық және иудаизм. Жазба, ғылым жіне әдебиет. 

Қазақстан тарихындағы Монғол дәуірі. Түркі-монғол тайпаларының 

Шыңғысханмен бірігуі. XIV-XV ғғ. Қазақстан жеріндегі ортағсырлық 

мемлекеттер. Ақ Орда. (XIII-XV ғғ.) XIV-XV ғғ. Қазақстан 

территориясындағы этникалық процестер. XVI -XVII ғғ. Қазақ 

хандығындағы қазақтардың қалыптасуының негзгі кезеңі 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну:  оқытылатын пән шеңберінде; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

Пікір білдіру: студенттердің білімдерін қалыптастыру жолдары, өнімді 

білім беру және танымдық белсенділікті ұйымдастыру; 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, әріптестік,  топта жұмыс 

жасау қабілеттілігі, қоғаммен қарым-қатынастағы әлеуметтік-

коммуникативті шеберлік пен дағды: 

сауда-саттықты дамытудың негізгі бағыттары, ақша-кредит жүйесінің 

пайда болуы. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қазақстан. Ресейде 

1917 жылы ақпан буржуазиялық-демократиялық революция 20-шы 

жылдары Кеңестердің қабылдаған Әлеуметтік-экономикалық өзгерістер. 

1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстан. Қазақстан 

соғыстан кейінгі жылдары 1946-1953 жж. КСРО-ның ыдырау 

қарсаңындағы әлеуметтік-саяси үдерістер. Қазақстан тәуелсіз, тәуелсіз 

мемлекет. Қазақстанның экономикасы мен аймақтардың ең маңызды 

салалар, оның экономикалық профилін анықтау. 

Оқыту нәтижесі Білім және түсіну: азаматтық міндеттер және құқықтың қорғылуы және 

білім. 

Білімін пайдалана білу және түсіну:кәсіби кеңістікте 

Пікір білдіру: белгіленген стандартқа байланысты тапсырмаларды 

орындау. 

Коммуникативті қабілеттер: толеранттылық, әріптестік,  топта жұмыс 

жасау қабілеттілігі, қоғаммен қарым-қатынастағы әлеуметтік-

коммуникативті шеберлік пен дағды: 

Оқуға қабілеттлік:  өзін-өзі тәрбиелеу саласында өзіндік шеберлік пен 

дағдыны көрсете алу 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу оқу пәндері шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

История Казахстана в 5 томах. Алматы: Атамура 2014 

Назарбаев Н. Эра Независимости. Астана, 2017. 

Аяган, Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014) Алматы: 

Атамура, 2014. - 368 с. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 
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Оқуға қабілеттлік:  өзін-өзі тәрбиелеу саласында өзіндік шеберлік пен 

дағдыны көрсете алу 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу прреквизитте көрсетілген пәндер шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв.: история, 

политика, дипломатия. – Алматы, 2015  

 Агаджанов С. Основные проблемы истории огузских племен Средней 

Азии. – Ашхабад, 2013 

Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алма-

Ата, 2014 

Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 2015 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 

 Модуль атауы және шифрі Оқытудағы инновациялық тәсілдер 

Модульге жауаптылар Кариев Е.М., Губайдуллина Г.Н., Аубакирова Ж.С. 

Модуль түрі ООМ 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 5 

Кредиттер саны 9(15) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5,6 

Білім алушылар саны 2018 ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Тәрбиелік, білімдік және этникалық процестер, Психологиялық 

және физиологиялық даму 

Модульдің мазмұны Модульдің мазмұны оның тиімділігін арттыру мақсатында орта 

мектепте В.Р. тарихын, теориясы мен әдістемесін оқытудың 

заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. Жалпы білім беретін 

мектептерде тарихты оқытуға дайындаудың оқу-әдістемелік 

аспектілері туралы терең білім беру (қазіргі заманғы сабақтың 

теориясы, білім беру іс-шараларын жоспарлау және білім беру 

қызметі, әртүрлі оқу құралдарын қолдану әдістемесі). 

Педагогикалық теория мен білім беру және тәрбиелеу тәжірибесін 

түсіну және меңгеру болашақ мұғалімге кәсіби моральдық 

жетілдірумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ол балалармен 

жұмыс жасауда өздерінің шығармашылық стилін табуға мүмкіндік 

береді. Адамның тұрақты кәсіби қызығушылығын және 

педагогикалық ұмтылысын қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі білім мен түсінік: білімнің негізгі заңдары және кәсіби білімін 

аудару; 

 білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

Сот шешімдерін білдіру: белгілі бір стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативті қабілеттер: командамен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға дайындық және қабілеті; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу прреквизитте көрсетілген пәндер шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 2 семестр 

Әдебиет  Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру).  
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 Модуль атауы және шифрі Елтану 

Модульге жауаптылар Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 6 

Білім алушылар саны 2018ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Тарихнама және деректану негіздері, Ежелгі дүние, орта ғасырдағы дүние 

тарихы 

Модульдің мазмұны Жаңа заманның басталуына қарай Еуразия елдері: жаңа тарих 

тұжырымдамасы, өндірістің капиталистік режимі және оның ерекшелігі, 

қазіргі заманғы дәуірдің басында Шығыс елдері, қазіргі заманғы Шығыс 

елдерінің даму ерекшеліктері. 20 ғасырдың басында шығыс елдері. 1 

дүниежүзілік соғыста шығыс елдері. 1917-1945 жж. Азия мен Африка 

елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының негізгі 

ерекшеліктері. Колониялық жүйенің дағдарысы. Екінші дүниежүзілік 

соғыс кезінде Шығыс. Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейінгі Азия мен 

Африка елдері. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері. Халықаралық 

аренадағы күштердің жаңа балансы. Колониялық жүйенің ыдырауы. Азия 

мен Африканың тәуелсіз мемлекеттерін оқыту. Өңірдегі елдерде болып 

жатқан қазіргі заманғы тарихи үдерістер және олардың келешегі. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: аймақтық география және негізгі ғылыми үрдістер; 

  білім мен түсінушілікті қолдану: оқу үдерісіне аймақтық географиялық 

көзқарасты қолдану; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға 

қабілеттілігі; 

оқуға қабілеттілік: алынған білімді құрылымдау және көбейту; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу пререквизитте көрсетілген пәндер шеңберінде алынған 

білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

Сарсекеев Б.С. Методика преподавания истории. – Кокшетау, 2014. 

-131 с. 

Зарифова М.А., Тарасенко Е.М. Критическое мышление на уроках 

истории Казахстана. Методическое пособие в помощь учителю 

истории. – Астана: «Алнаир», 2013. – 322с. 

Обучение предметам «История Казахстана» и «География»  в 

условиях обновления содержания образования. Сборник 

аналитических материалов. – Усть-Каменогорск, 2015.  

Педагогические условия деятельности учителя по реализации 

инновационных образовательных технологий. – Алматы, 2010.   

Сизова Л.М. Современные методы преподавания истории и 

обществознания //История Казахстана: преподавание в школах и 

вузах. №8(164).2015.-С.39. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 
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РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 Модуль атауы және шифрі Аймақтық тарихтың теориялық негіздері 

Модульге жауаптылар Оскембай А.А., Жириндинова К.Р. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5 

Білім алушылар саны  2018 ж қабылдау  

Модульдің пререквезиті Қазақстанның ежелгі тарихы, Археология, ежелгі әлемдік өркениеттер  

Модульдің мазмұны Орталық Азиядағы әлеуметтік-саяси ойлардың тарихы мен негізгі көздері. 

Әлемдік бағыт. Ұлттық идеология. Жергілікті тарих терминологиясының 

фундаментализм тарихы, өлкетану білімдерін жинақтау тарихы, жергілікті 

тарих қозғалысының тарихы, оның негізгі орталықтары (қазіргі заманғы 

Қазақстан аумағына байланысты). Курстағы жергілікті тарих көздеріне 

және кез-келген білім беру орталығының, кез-келген көшенің, қала 

маңындағы аудандардың, кез-келген елді мекеннің, ауданның немесе кез-

келген ауданның тарихына ерекше назар аударылады. Курста ғылыми 

паспорттарға, тарихи және өлкетану мұражайларының экспозицияларына, 

олардың білім беру және тәрбиелік қызметіне назар аударылады. 

Ұсынылған тәртіптің теориялық және практикалық білімдерін меңгеру 

мұражайда, мұрағатта жұмыс істеу дағдыларын пайдалануға мүмкіндік 

береді. Облыстық тарихи-өлкетану бағыты бойынша облыстың тарихына 

арналған мұғалімнің және оқушылардың шығармашылығының егжей-

тегжейі қаралды. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: аймақтық география және негізгі ғылыми үрдістер; 

білім мен түсінушілікті қолдану: оқу үдерісіне аймақтық географиялық 

көзқарасты қолдану; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға 

қабілеттілігі; 

оқуға қабілеттілік: алынған білімді құрылымдау және көбейту; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді зерделеу аталған модульдердің реквизиттердегі оқу жоспары 

шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 
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 Модуль атауы және шифрі Мәдени жад және антропология 

Модульге жауаптылар Оскембай А.А., Ражепаева Ф.З. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 4 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 2018 қабылдау 

Модульдің пререквезиті Тарихнама мен деректанудың өзекті мәселелері 

Модульдің мазмұны Әлеуметтік-саяси үрдістер мен тенденциялармен танысу, саяси биліктің 

құрылымы мен механизмін, әлеуметтік-саяси процестердің сипаты мен 

моделін, социологияның рөлі мен орнын, социологиялық зерттеулердің 

алгоритмі мен әдістерін, әлеуметтік-саяси процестерді болжау 

мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Оқыту нәтижесі білім мен түсінік: антропологиялық зерттеулер теориясы мен әдістемесі; 

білім мен түсінушілікті қолдану: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

пайдалану және олардың зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға 

қабілеттілігі; 

Оқуға қабілеттілігі: жоғары деңгейдегі автономиялы білім алуды 

жалғастыру үшін қажетті білім беру саласындағы дағдылар; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептің контекстінде білім беру пәндері шеңберінде 

алынған білімге және дүниетанымдық моделіне негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.  

Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. - 661 c.  

Спицын Е.Ю. Полный курс истории России для учителей, преподавателей 

и студентов. В 4 кн., 2015. - 1760с. 

Чураков Д.О. История России XX - нач. XXI вв. Учебник для 

академического бакалавриата. - Проспект, 2017. 

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в 

вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Данилов. – Москва: 

Проспект, 2016. – 316 с. 

Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР 

/ Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: Книжный дом, 2013 – 368 с. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 

 Модуль атауы және шифрі Тарих ғылымындағы өркениеттік тәсіл 

Модульге жауаптылар Егоренкова Е.Н., Нурбекова Р.К. 

Модуль түрі ОМС 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 5 

Білім алушылар саны 2018ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Тарихнама және деректану негіздері, Ежелгі дүние 
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Модульдің мазмұны V-IX ғасырдағы Еуропа. IV-V ғасырларда герман тайпаларының 

қозғалысы. Варвардік патшалықтардың қалыптасуы Френк штатындағы 

феодалдық қатынастарды дамыту. Феодализмнің сипаттамасы, оның 

негізгі ерекшеліктері. IX-XI ғасырдағы Батыс Еуропа елдері. Крест 

жорықтар. Батыс және Шығыс крест жорық дәуірінде. Крест 

жорықтарының салдары. XI-XV ғасырлардағы Батыс Еуропа елдері. XI-

XV ғасырларда еуропалық экономика, қоғам және мемлекет дамуының 

негізгі үрдістері. Саяси орталықтандыру. Мүлік өкілі монархиясы. 

Ортағасырлық қалалардың пайда болуы мен өсуі. XV-XVII ғасырлардағы 

ұлы географиялық жаңалықтар, Шығыс феодализмнің ерекшеліктері. 

Орта ғасырдағы Азия әлемі 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер саласында; 

  білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: командамен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға дайындық және қабілеті; 

Қорытынды бақылаудың түрі Емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді зерделеу аталған модульдердің реквизиттердегі оқу жоспары 

шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 

Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 

 Модуль атауы және шифрі Тарих ғылымына пәнаралық  тәсілдер 

Модульге жауаптылар Ражепаева Ф.З., Кариев Е.М., Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны Набор 2018 

Модульдің пререквезиті Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің мазмұны Модуль мазмұны этнология саласындағы негізгі білімді қалыптастыру, 

білім беру үдерісінің жалпы бағытына, тарихи ғылым пәндеріне жақын 

демографияға байланысты. Модуль зерттелген пәндердің пәні мен пәнін 

ашып, өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастырады, дүниетанымдық және 

көркем ойлауды қалыптастырады, сыни ойлау дағдыларын дамытуға және 

әдеби мұраны қабылдауды дамытуға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер саласында; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: командамен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға дайындық және қабілеті; 

Қорытынды бақылаудың емтихан 
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түрі 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 

Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 Модуль атауы және шифрі Білім берудегі пәнаралық негіздер 

Модульге жауаптылар Кариев Е.М., Казбекова А.Т., Егоренкова Е.Н. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 1,2 

Білім алушылар саны  2018ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің мазмұны Модуль мазмұны этнология саласындағы негізгі білімді қалыптастыру, 

білім беру үдерісінің жалпы бағытына, тарихи ғылым пәндеріне жақын 

демографияға байланысты. Модуль зерттелген пәндердің пәні мен пәнін 

ашып, өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастырады, дүниетанымдық және 

көркем ойлауды қалыптастырады, сыни ойлау дағдыларын дамытуға және 

әдеби мұраны қабылдауды дамытуға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер саласында; 

  білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 

коммуникативті қабілеттер: командамен әлеуметтік және 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға дайындық және қабілеті; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Армстронг, Карен.  

Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану 

баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. 

Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: «Берель», 2017. -140 с.. 

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу 

құралы. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Боттеро Ж. и др.Ранние цивилизации Ближнего Востока. История 

возникновения и развития древнейших государств на земле. - М., 2016 

Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., 

Директ-Медиа, 2015. 
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Анджела А. Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой. 

– М., КоЛибри, 2018 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 

 Модуль атауы және шифрі Пәнаралық ғылым 

Модульге жауаптылар Ражепаева Ф.З., Кариев Е.М., Алексеенко А.Н. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 2018 ж қабылдау 

Модульдің пререквезиті Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің мазмұны Модуль мазмұны этнология саласындағы негізгі білімді қалыптастыру, 

білім беру үдерісінің жалпы бағытына, тарихи ғылым пәндеріне жақын 

демографияға байланысты. Модуль зерттелген пәндердің пәні мен пәнін 

ашып, өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастырады, дүниетанымдық және 

көркем ойлауды қалыптастырады, сыни ойлау дағдыларын дамытуға және 

әдеби мұраны қабылдауды дамытуға ықпал етеді. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: кәсіби саладағы өзекті мәселелер; 

білім мен түсінушілікті қолдану: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

пайдалану және олардың зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға 

қабілеттілігі; 

Оқуға қабілеттілігі: жоғары деңгейдегі автономиялы білім алуды 

жалғастыру үшін қажетті білім беру саласындағы дағдылар; 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Экзамен 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях: Изд-во Урал.  гос. ун-та. 2005. 135 с. 

Бодянский О. О времени происхождения славянских письмен, м., 2015, 504 

с. 

Демография: Учебно-практическое пособие / М, 2014. - 112  

Алексеенко А.Н. Историческая демография Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2001. 

Миграция населения: теория, политика. Учебное пособие. Под ред. 

О.Д.Воробьевой, А.В.Топилина. - М., 2014. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 Модуль атауы және шифрі Тарих ғылымындағы өзекті сұрақтар 

Модульге жауаптылар Казбекова А.Т., Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны 2018 қабылдау 
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Модульдің пререквезиті Модульді оқу мектептегі білім беру пәндері шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Модульдің мазмұны Модульдің мазмұны тарихтың даму тарихы, тарихнаманы тереңдету, 

тарихи білім көздерін меңгеру, экономикалық және саяси демографияны 

терең түсінуді қалыптастыру, олардың мазмұнын түсіну және талдау 

дағдыларын игеру болып табылады. Тарих ғылымының пайда болуы, 

қалыптасуы, өзгеруі және дамуы. Модуль негізгі көздердің мазмұнын 

тарихи білімдеріне, олардың тарихи құндылығын ашуға, мемлекет 

қайраткерлерінің риторикасына, экономикалық және саяси демография 

саласындағы алгоритм мен зерттеу әдіснамасына тарихи білім алуға 

бағытталған. 

Оқыту нәтижесі білім мен түсінік: тарихи білімнің теориясы мен әдістемесі; 

 білім мен түсінушілікті қолдану: ақпаратты іздеу үшін инновацияларды 

пайдалану және олардың зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: өз зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға 

қабілеттілігі; 

Оқуға қабілеттілігі: жоғары деңгейдегі автономиялы білім алуды 

жалғастыру үшін қажетті білім беру саласындағы дағдылар; 

Қорытынды бақылаудың 

түрі 

емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді зерделеу аталған модульдердің реквизиттердегі оқу жоспары 

шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Блок М. Апология истории. М., 2015. 

Фарсобин А. Источниковедение и его метод. М., 2016 

Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Письменные источники по истории и 

культуре Казахстана и Центральной Азии в XIII-XVIII вв. Алматы., 2015–  

Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIIIвв. глазами востоковеда. 

Алматы. 2017– 382с. 

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. Алматы, 2014 

Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Ритцер, Джордж.  

Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 

 

 Модуль атауы және шифрі Демографиядағы саясат - демографиядағы саясат 

Модульге жауаптылар Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н. 

Модуль түрі МВОС 

Модуль деңгейі бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6(10) 

Оқу түрі күндізгі 

Семестр 7 

Білім алушылар саны Набор 2018 

Модульдің пререквезиті коммуникативті 

Модульдің мазмұны Демографиялық болжам: тұжырымдамасы, жіктелуі, ғылыми және 

практикалық маңызы. Демографиялық болжаудың міндеттері. 

Демографиялық болжау - әлеуметтік форсайт ретінде Қазақстандағы 

және әлемдегі халықтың қазіргі заманғы демографиялық сценарийлері. 

Демографиялық болжаудың мақсаттары. Жақын болашақта 

демографиялық көрсеткіштер мен трендтердегі ықтимал өзгерістердің 

сценарийлері мен гипотезаларын жасау. Олар экономикалық жоспарлау 
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қажеттіліктерімен байланысты. Әлеуметтік саланы жоспарлау 

қажеттілігі. Геосаяси міндеттер. 

Оқыту нәтижесі білімі мен түсінігі: оқытылатын пәндер саласында; 

білім мен түсінушілікті қолдану: ақпаратты іздеу үшін 

инновацияларды пайдалану және олардың зерттеулерінің нәтижелерін 

ұсыну мүмкіндігі; 

шешімдерді білдіру: зерттеу сұрауларын құзыретті тұжырымдау; 

коммуникативті қабілеттер: ғылыми топтағы танымдық және 

статистикалық таным әдістерін қолдану; 

оқуға қабілеті: өзін-өзі даярлауға дайындық және қабілеті; 

Қорытынды бақылаудың түрі емтихан 

Кредиттер алу үшін шарттар Модульді зерттеу коммуникативтік модульдің оқу пәндері шеңберінде 

алынған білімге негізделеді 

Модульдің ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиет  Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как 

условия модернизации: коллективная монография.   – Усть-Каменогорск, 

2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях. Сборник научных трудов XVI МНПК. – Усть-Каменогорск, 

2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) 

– Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, 

стратегии безопасности. Сборник научных трудов. – Иркутск, 2017. 

Жаңғырту уақыты 07.03.2018 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 5В011400 

Название модуля и шифр Коммуникативный  

Ответственный за модуль Нурбекова Р.К., Нецветаева Н.В., Капышева Г.К. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 12 

Количество кредитов 15 (26) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Школьный курс казахского и русского языков 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения в условиях обновленного содержания 

образования, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Результаты обучения знание и понимание: языков, умение вести устный и письменный 

диалог, монолог, деловую переписку. 

применение знаний и понимания: посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков в 

области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, 

а также развивать и рационально их использовать 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках 

учебных дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература Арабский язык. Пособие по домашнему чтению. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2013 г. – 120 с.  

Арабская графика. Прописи. Учебное пособие. Издательство 

«ВКН», 2016 

Лебедев В. Арабская грамматика. Базовый курс на русском и 

арабском языках. Учебное пособие. Издательство «ВКН», 2016. 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. 

Алматы: «Рауан», 2016 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: 

Атамұра, 2014 

Омельченко С.Р. Учимся говорить по-русски. М.,2015 

Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014 

Меркулова У.М. «English for University Students», СПб, 2000. 

Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

- 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Фромкин, Виктория.  

Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Дата обновления 07.03.2018 
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Название модуля и шифр Мировоззренческий 

Ответственный за модуль Куленова Г.Б., Ситникова Е., Сабитова А.А. 

Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках 

учебных дисциплин в условиях школы 

Содержание модуля Содержание модуля ориентировано на формирование философско-

ценностных ориентиров человеческой культуры, модернизации 

сознания, реализации программы «Рухани жангыру», 

правопонимание, формирование навыков правовой культуры, 

знание экономических законов развития общества, пропаганда 

здоровьесберегающих технологий с целью безопасности 

жизнедеятельности человечества 

Результаты обучения знание и понимание: понимание научной картины мира, основ 

социальных, общественных, культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-смысловой 

ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры, 

науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; 

религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: формирование толерантности, 

этнической идентификации, умение адаптироваться в 

поликультурном обществе, уважать интересы представителей 

других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках 

учебных дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература Бабаев В.К. и др. Теория государства и права в схемах и 

определениях. М., 2013 

Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы государства и 

права Республики Казахстан. Алматы, 2015. 

Сажена М.А. и др. Экономическая теория М.: 2014. 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас.: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Мэнкью, Н.Грегори.  

Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Дата обновления 07.03.2018 

Название модуля и шифр Воспитание и развитие личности 

Ответственный за модуль Кубентаева С.Н., Рякова Е.Г., Акимбаева Н. 
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Тип модуля ООбМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 8(14) 

Форма обучения дневная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Для изучения курса необходимо знать школьные курсы: история, 

человек и общество; университетские - философия 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на формирование личностных качеств: 

нравственности, общекультурных навыков, способности к 

социальной адаптации, реализации творческого потенциала 

личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности,  коммуникативности, толерантности, знакомство с 

ИКТ  

Результаты обучения знание и понимание: своего места в инфосреде; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, оценка ее 

полезности; 

применение знаний и понимания: посредством формирования 

коммуникативных приемов общения; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков в 

области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, 

а также развивать и рационально их использовать 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках 

учебных дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 2 семестра 

 

Литература   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата обновления 07.03.2018 

Название модуля и шифр Историко-политические концепты 

Ответственный за модуль Сейтембетов Е.Ж., Жириндинова К.Р. 

Тип модуля ООМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1 
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Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Для изучения дисциплины студенту необходимо знание истории, 

обществознания, школьного курса истории Казахстана. А также владеть 

такими  умениями как: самостоятельная работа с  учебным материалом: 

составлять тезисы, работать с библиографическими источниками. Также 

студентам необходимы умения анализа, сравнения, синтеза, обобщения 

фактов 

Содержание модуля Содержание образовательных дисциплин модуля направлено на 

знакомство с социально-политическими направлениями и трендами, 

изучение структуры и механизма политической власти, природы и 

модели социально-политических процессов, роли и места социологии, 

алгоритма и методов социологических исследований, вопросов 

прогнозирования социально-политических процессов. 

Результаты обучения  знание и понимание:  знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина;   

применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы, а также модуле охрана окружающей среды 

и здоровье человека 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Бринкерхоф, Дэвид.  

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Булатова А. Курс лекций по социологии Алматы, Гылым, 2012  

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М., 2014 

Белов Г.А. Политология: Учебное пособие. М., 2013 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Шваб, Клаус.  

Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Дата обновления 07.03.2018 
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Название модуля и шифр Педагогический 

Ответственный за модуль Куленова Г.Б., Сыздыкова Г.Т., Канапиянова К.Д. 

Тип модуля ООМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 10(17) 

Форма обучения дневная 

Семестр 3,4 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля педагогический 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на развитие  профессиональных компетентностей, таких как –

методическая, социально-психологическая, дифференциально-

психологическая, аутопсихологическая, на понимание психо-

физиологических основ развития подростка и применение знаний в 

практической деятельности учителя в условиях обновленного содержания 

образования  

Результаты обучения знание и понимание:  основ профессиональной педагогики и 

педагогической деятельности; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин педагогического модуля 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Ананьев Б. Человек как предмет познания. – М. 2016. 

Леви В.Л. Искусство быть собой. – Воронеж, 2014. 

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 2015. 

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 12015. 

Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и 

школьная гигиена. М.:Просвещение, 2016 

Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. -  М., 2015 

Дата обновления 07.03.2018 

Название модуля и шифр Вопросы новейшей истории Казахстана 

Ответственный за модуль Жанбосинова А.С., Аубакирова Ж.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Актуальные проблемы источниковедения и историографии 

Содержание модуля Предмет и задачи курса. Структура курса и порядок его изучения в 

разрезе "прошлое-настоящее-будущее" и "отрасль-регион-народное 

хозяйство в целом" Экономическое положение Казахстана во второй 

половине XIX и начало XX века. Основные направления развития 

сельского хозяйства, промышленности, торговли, зарождение денежно-

кредитной системы. Казахстан в годы первой мировой войны. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России.. 

Социально-экономические преобразования, осуществленные Советской 

властью в 20-х гг. ХХ века Казахстан в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Казахстан в послевоенные годы 1946-1953 гг. 

Общественно-политические процессы накануне распада СССР. 

Казахстан - суверенное, независимое государство. Важнейшие отрасли 

народного хозяйства и регионы Казахстана, определяющие его 

хозяйственный профиль.  
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Название модуля и шифр История Казахстана и Центральной Азии 

Ответственный за модуль Жириндинова К.Р., Оскембай А.А. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 3 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках модуля 

отечественная история, профессиональная историческая подготовка 

Содержание модуля Древнетюркская эпоха. Раннесредневековые государства на территории 

Казахстана. Общетюркский культурный комплекс. Религия: буддизм, 

манихейство, несторианство и иудаизм среди тюрков. Письменность, 

наука и литература. Монгольский этап в истории Казахстана. 

Объединение Чингисханом тюрко-монгольских племен. Средневековые 

государства на территории Казахстана в XIV-XV вв. Ак Орда. (XIII-XV 

вв.) Этнические процессы на территории Казахстана в XIV-XV вв. 

Основные этапы формирования казахской народности Казахское ханство 

в XVI -XVII вв. 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: в области способов формирования знаний, умений 

учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной 

деятельности; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин модулей, указанных в пререквизитах 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Результаты обучения знание и понимание:  знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина;  

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин коммуникативного модуля 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

История Казахстана в 5 томах. Алматы: Атамура 2014 

Назарбаев Н. Эра Независимости. Астана, 2017. 

Аяган, Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014) Алматы: 

Атамура, 2014. - 368 с. 

Дата обновления 07.03.2018 
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Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв.: история, 

политика, дипломатия. – Алматы, 2015  

 Агаджанов С. Основные проблемы истории огузских племен Средней 

Азии. – Ашхабад, 2013 

Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алма-

Ата, 2014 

Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 2015 

Дата обновления 07.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Инновационные подходы в обучении 

Ответственный за модуль Кариев Е.М., Губайдуллина Г.Н., Аубакирова Ж.С. 

Тип модуля ООМ 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 5 

Количество кредитов 9(15) 

Форма обучения дневная 

Семестр 5,6 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Воспитательные, образовательные и этнические процессы,  

Психология и физиологическое развитие 

Содержание модуля Содержание модуля направлено на изучение закономерностей 

процесса обучения истории, теории и методики ВР в средней школе 

с целью повышения его эффективности, реализацию обновленного 

содержания образования. Обеспечение глубокого знания 

воспитательно-методических аспектов подготовки к преподаванию 

истории в средней школе (теории современного урока, 

планирования учебных занятий и воспитательной деятельности, 

методики использования разнообразных средств обучения). 

Понимания и освоения педагогической теории и воспитательно-

образовательной практики даст возможность будущему учителю в 

профессиональном нравственном совершенствовании, позволит ему 

найти свой собственный творческий стиль общения в работе с 

детьми. Сформировать устойчивый профессиональный интерес и 

педагогические задатки личности. 

Результаты обучения знание и понимание:  основных законов формирования и 

трансляции профессиональных знаний; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном 

пространстве;  

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с 

заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения кредитов Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках 

учебных дисциплин вышеуказанных модулей в переквизитах 

Продолжительность модуля 2 семестра 

Литература Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру).  

Сарсекеев Б.С. Методика преподавания истории. – Кокшетау, 2014. 

-131 с. 

Зарифова М.А., Тарасенко Е.М. Критическое мышление на уроках 

истории Казахстана. Методическое пособие в помощь учителю 

истории. – Астана: «Алнаир», 2013. – 322с. 

Обучение предметам «История Казахстана» и «География»  в 

условиях обновления содержания образования. Сборник 
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Название модуля и шифр Страноведение 

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 6 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Основы источниковедения и историографии, Древний мир, История мира 

в средние века 

Содержание модуля Страны Евразии к началу нового времени: понятие новой истории, 

капиталистический способ производства и его характерные черты, страны 

Востока к началу нового времени,  особенности развития стран востока в 

новое время. Страны Востока в начале 20 в. Страны Востока в 1 мировой 

войне. Основные черты социально-экономического и политического 

развития стран Азии и Африки в 1917-1945 гг. Кризис колониальной 

системы. Восток в годы второй мировой войны. Страны Азии и Африки 

после второй мировой войны. Итоги второй мировой войны. Новое 

соотношение сил на международной арене. Распад колониальной 

системы. Образование независимых государств Азии и Африки. 

Современные исторические процессы, происходящие в странах данного 

региона и их перспективы. 

Результаты обучения знание и понимание:  страноведческой тематики и основных научных 

трендов; 

 применение знаний и понимания: применение страноведческого 

подхода в учебном процессе;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин вышеуказанных модулей в переквизитах 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

аналитических материалов. – Усть-Каменогорск, 2015.  

Педагогические условия деятельности учителя по реализации 

инновационных образовательных технологий. – Алматы, 2010.   

Сизова Л.М. Современные методы преподавания истории и 

обществознания //История Казахстана: преподавание в школах и 

вузах. №8(164).2015.-С.39. 

Дата обновления 07.03.2018 
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В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Дата обновления 07.03.2018 

 

Название модуля и шифр Теоретические основы региональной истории 

Ответственный за модуль Оскембай А.А., Жириндинова К.Р. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 5 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Древняя история Казахстана, Археология, Мировые цивилизации 

древности 

Содержание модуля Основные источники и исследования по истории общественно-

политической мысли стран Центральной Азии. Светское направление. 

Национальная идеология. Фундаментализм история краеведческой 

терминологии, история накопления краеведческих знаний, история 

краеведческого движения, его главных центров (всё в привязке к 

территории современного Казахстана). Особое внимание в курсе уделено 

краеведческим источникам и таким краеведческим объектам, как история 

любого учебного центра, любой улицы, микрорайона города, любого 

населенного пункта, района, любой области. В курсе уделено внимание 

научным паспортам, экспозиции историко-краеведческих музеев, их 

образовательной и просветительской деятельности. Овладение 

теоретическими и практическими знаниями предлагаемой дисциплины 

может способствовать применению своих умения для работы в музее, 

архиве. По линии школьного краеведения в деталях рассматривается 

поурочная работа учителя и учащихся, посвященная истории края. 

Результаты обучения знание и понимание:  страноведческой тематики и основных научных 

трендов; 

 применение знаний и понимания: применение страноведческого 

подхода в учебном процессе;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных 

знаний; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин вышеуказанных модулей в переквизитах 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Дата обновления 07.03.2018 



 

10 

 

 

 

 

Название модуля и шифр Культурная память и антропология 

Ответственный за модуль Оскембай А.А., Ражепаева Ф.З. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 4 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Актуальные проблемы источниковедения и историографии 

Содержание модуля Направлено на знакомство с социально-политическими направлениями и 

трендами, изучение структуры и механизма политической власти, 

природы и модели социально-политических процессов, роли и места 

социологии, алгоритма и методов социологических исследований, 

вопросов прогнозирования социально-политических процессов. 

Результаты обучения знание и понимание:  теорию и методологию антропологических 

исследований; 

 применение знаний и понимания: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, которые необходимы 

для продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы и мировоззренческой модели 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.  

Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. - 661 c.  

Спицын Е.Ю. Полный курс истории России для учителей, преподавателей 

и студентов. В 4 кн., 2015. - 1760с. 

Чураков Д.О. История России XX - нач. XXI вв. Учебник для 

академического бакалавриата. - Проспект, 2017. 

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в 

вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Данилов. – Москва: 

Проспект, 2016. – 316 с. 

Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР 

/ Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: Книжный дом, 2013 – 368 с. 

Дата обновления 07.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Цивилизационный подход в исторической науке 

Ответственный за модуль Егоренкова Е.Н., Нурбекова Р.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 
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Семестр 5 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Основы источниковедения и историографии, Древний мир 

Содержание модуля Европа в V-IXв. Передвижения германских племен в IV-V вв. 

Образование варварских королевств Развитие феодальных отношений в 

государстве франков.  Характеристика феодализма, его основные черты. 

Страны Западной Европы в IX-XI вв. Крестовые походы. Запад и Восток в 

эпоху крестовых походов. Последствия крестовых походов. Страны 

Западной Европы в XI-XV вв. Основные тенденции развития 

европейского хозяйства, общества и государства в XI- XV вв. 

Политическая централизация. Сословно- представительная монархия. 

Возникновение и рост средневековых городов. Великие географические 

открытия XV- XVII столетий Особенности восточного феодализма. 

Азиатский мир в средние века 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование критического мышления; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин вышеуказанных модулей в переквизитах 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 

Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Дата обновления 07.03.2018 

 

 

Название модуля и шифр Междисциплинарные подходы в исторической науке 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Кариев Е.М., Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на формирование ключевых знаний в области этнологии, 

демографии как смежных с исторической наукой дисциплин. Модуль 

раскрывает объект и предмет изучаемых дисциплин, дает навыки 

самостоятельной работы и формирует мировоззрение и образное 

мышление, способствует развитию навыков критического осмысления и 

восприятию литературного наследия. 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  
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выражение суждений: формирование критического мышления; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика.Изд. 2-ое. 

М..2014.  

Нумизматика и эпиграфика. М.2014. 

Каменцева Е.И. Устюгов Н.В. Русская метрология. М.,2015.   

Тихомиров М.Н, Муравьев А.В. Русская палеография. М.,2014. 

Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. М.2015  

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение 

социальных процессов в современном Казахстане. Учебное пособие. - Усть-

Каменогорск, 2017. 

Дата обновления 07.03.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Междисциплинарные основы в образовании 

Ответственный за модуль Кариев Е.М., Казбекова А.Т., Егоренкова Е.Н. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1,2 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на формирование ключевых знаний в области этнологии, 

демографии как смежных с исторической наукой дисциплин. Модуль 

раскрывает объект и предмет изучаемых дисциплин, дает навыки 

самостоятельной работы и формирует мировоззрение и образное 

мышление, способствует развитию навыков критического осмысления и 

восприятию литературного наследия. 

Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование критического мышления; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Армстронг, Карен.  

Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану 

баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. 
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Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: «Берель», 2017. -140 с.. 

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу 

құралы. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Боттеро Ж. и др.Ранние цивилизации Ближнего Востока. История 

возникновения и развития древнейших государств на земле. - М., 2016 

Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., 

Директ-Медиа, 2015. 

Анджела А. Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой. 

– М., КоЛибри, 2018 

Дата обновления 07.03.2018 

 

 

 

Название модуля и шифр Междисциплинарный сциентизм 

Ответственный за модуль Ражепаева Ф.З., Кариев Е.М., Алексеенко А.Н. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Содержание модуля Содержание модуля обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на формирование ключевых знаний в области этнологии, 

демографии как смежных с исторической наукой дисциплин. Модуль 

раскрывает объект и предмет изучаемых дисциплин, дает навыки 

самостоятельной работы и формирует мировоззрение и образное 

мышление, способствует развитию навыков критического осмысления и 

восприятию литературного наследия. 

Результаты обучения знание и понимание:  актуальных проблем в профессиональной сфере; 

 применение знаний и понимания: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, которые необходимы 

для продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях: Изд-во Урал.  гос. ун-та. 2005. 135 с. 

Бодянский О. О времени происхождения славянских письмен, м., 2015, 504 

с. 

Демография: Учебно-практическое пособие / М, 2014. - 112  

Алексеенко А.Н. Историческая демография Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2001. 

Миграция населения: теория, политика. Учебное пособие. Под ред. 

О.Д.Воробьевой, А.В.Топилина. - М., 2014. 

Дата обновления 07.03.2018 
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Название модуля и шифр Актуальные вопросы исторической науки 

Ответственный за модуль Казбекова А.Т., Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин в условиях школы 

Содержание модуля Содержание модуля направлено на формирование углубленных 

представлений о закономерностях развития истории, историографии в 

Казахстане, усвоение источниковедческих основ исторического знания, 

экономической и политической демографии, овладение навыками 

понимания и анализа их содержания. Процесс возникновения, становления, 

изменения и развития исторической науки. Модуль ориентирован на 

историческое познание содержания первоисточников, раскрытия их 

исторической ценности, риторики государственных деятелей, алгоритм и 

методика исследований в области экономической и политической 

демографии 

Результаты обучения знание и понимание:  теорию и методологию исторического познания; 

 применение знаний и понимания: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований; 

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: умение представлять результаты своих 

исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, которые необходимы 

для продолжения обучения с высокой степенью автономности; 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин вышеуказанных модулей в переквизитах 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Блок М. Апология истории. М., 2015. 

Фарсобин А. Источниковедение и его метод. М., 2016 

Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Письменные источники по истории и 

культуре Казахстана и Центральной Азии в XIII-XVIII вв. Алматы., 2015–  

Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIIIвв. глазами востоковеда. 

Алматы. 2017– 382с. 

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. Алматы, 2014 

Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Ритцер, Джордж.  

Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Дата обновления 07.03.2018 

 

Название модуля и шифр Демография в политике – политика в демографии 

Ответственный за модуль Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля бакалавриат 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6(10) 
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Форма обучения дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля коммуникативный  

Содержание модуля Демографический прогноз: понятие, классификация, научное и 

практическое значение. Задачи демографического 

прогнозирования. Демографическое прогнозирование как вид 

социального предвидения Современные демографические 

сценарии развития населения в Казахстане и в мире. Цели 

демографического прогнозирования. Разработка сценариев и 

гипотез вероятных изменений демографических показателей и 

тенденций на обозримую и дальнюю перспективу. Связаны с 

потребностями экономического планирования. Потребности 

планирования социальной сферы. Геополитические задачи. 
Результаты обучения знание и понимание:  в области преподаваемой дисциплины; 

 применение знаний и понимания: применение инноваций для поиска 

информации и умение представлять результаты своих исследований;  

выражение суждений: грамотная формулировка научно-

исследовательских запросов; 

коммуникативные способности: применение вероятностных и 

статистических методов познания в научной группе; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в рамках учебных 

дисциплин коммуникативного модуля 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как 

условия модернизации: коллективная монография.   – Усть-Каменогорск, 

2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях. Сборник научных трудов XVI МНПК. – Усть-Каменогорск, 

2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) 

– Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, 

стратегии безопасности. Сборник научных трудов. – Иркутск, 2017. 

Дата обновления 07.03.2018 
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MODULAR DIRECTORY 5В011400 

 

Module name and cipher Communicative  

Responsible for the module Nurbekova R.K., Netsvetaeva N. In. Kapysheva G.K. 

Module type ООбМ 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 12 

Number of credits 15 (26) 

Form of training Daytime 

Semester 1,2 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites School course of Kazakh and Russian languages 

Module content The content of the module is due to the General focus of the educational 

process on the achievement of meta-subject and subject-specific learning 

objectives, which is possible on the basis of competence-based approach, 

which provides the formation and development of communicative, 

linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Learning outcome knowledge and understanding: languages, ability to conduct oral and 

written dialogue, monologue, business correspondence. 

applying knowledge and understanding: by means of formation of 

communicative methods of communication; 

expression of opinions: search, selection, systematization, analysis, 

processing of information, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the long term for the solution of the set educational tasks; 

communication skills: skills of social and communicative interaction 

with society, team, group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to study: the manifestation of their own skills and abilities in the 

field of self-education, the ability to acquire and maintain knowledge, as 

well as to develop and use them efficiently 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the 

framework of academic disciplines in the school 

Duration of the module 2 semesters 

Literature Арабский язык. Пособие по домашнему чтению. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2013 г. – 120 с.  

Арабская графика. Прописи. Учебное пособие. Издательство 

«ВКН», 2016 

Лебедев В. Арабская грамматика. Базовый курс на русском и 

арабском языках. Учебное пособие. Издательство «ВКН», 2016. 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для начинающих. 

Алматы: «Рауан», 2016 

Бектұрова А.Ш. Бектұров Ш.К. Казахский язык для всех. -Алматы: 

Атамұра, 2014 

Омельченко С.Р. Учимся говорить по-русски. М.,2015 

Дроздова Т.Ю.Дроздова “English Grammar in Use”, СПб, 2014 

Меркулова У.М. «English for University Students», СПб, 2000. 

Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

- 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Фромкин, Виктория.  

Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Date of update 07.03.2018 

Module name and cipher Ideological 
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Responsible for the module Kulenova G.B., Sitnikova E., Sabitova A. 

Module type ООбМ 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training Daytime 

Semester 1,2 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the 

framework of academic disciplines in the school 

Module content The content of the module is focused on the formation of philosophical 

and value orientations of human culture, legal understanding, the 

formation of skills of legal culture, knowledge of the economic laws of 

society, promotion of health-saving technologies for the purpose of 

human safety 

Learning outcome knowledge and understanding: understanding the scientific picture of 

the world, the basics of social, social, cultural phenomena; 

application of knowledge and understanding: value-semantic 

orientation in the world: values of life, life; values of culture, science; 

production; history of civilizations, own country; religion; 

expression of opinions: search, selection, systematization, analysis, 

processing of information, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the long term for the solution of the set educational tasks; 

communication skills: formation of tolerance, ethnic identification, 

ability to adapt to a multicultural society, respect the interests of other 

peoples, religions; 

ability to learn: knowledge structuring, situational-appropriate updating 

of knowledge, the extension of the increment of accumulated 

knowledge; 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the 

framework of academic disciplines in the school 

Duration of the module 2 semesters 

Literature Бабаев В.К. и др. Теория государства и права в схемах и 

определениях. М., 2013 

Баймаханов М.Т. Правовое государство. Основы государства и 

права Республики Казахстан. Алматы, 2015. 

Сажена М.А. и др. Экономическая теория М.: 2014. 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас.: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Мэнкью, Н.Грегори.  

Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Date of update 07.03.2018 

Module name and cipher Education and personal development 

Responsible for the module Kuantaeva S.N., Rakov E.G., Akimbaeva N. 

Module type ООбМ 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 7 

Number of credits 8(14) 

Form of training daytime 
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Semester 3,4 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites To study the course you need to know school courses: history, people 

and society; University-philosophy 

Module content The content of the module is due to the General focus of the educational 

process on the formation of personal qualities: morality, General cultural 

skills, the ability to social adaptation, the realization of the creative 

potential of the individual, commitment, organization, diligence, 

responsibility, communication, tolerance, familiarity with ICT 

Learning outcome knowledge and understanding: its place in the information 

environment; search, selection, systematization, analysis, processing of 

information, evaluation of its usefulness; 

applying knowledge and understanding: by means of formation of 

communicative methods of communication; 

expression of opinions: search, selection, systematization, analysis, 

processing of information, evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the long term for the solution of the set educational tasks; 

communication skills: skills of social and communicative interaction 

with society, team, group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to study: the manifestation of their own skills and abilities in the 

field of self-education, the ability to acquire and maintain knowledge, as 

well as to develop and use them efficiently 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the 

framework of academic disciplines in the school 

Duration of the module 2 semesters 

Literature Хесс, Реми.  

Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет. 

Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр 

философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

Джонстон, Дерек.  

Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : 

[оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Майрес, Дэвид. Г.  

Әлеуметтік психология : [оқулық] / Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-

ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

648 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 Экземпляры: всего:84 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), Ф6(1), Ф7(1), МПК(2), 

Ф1(72). 

Гусинский В. Введение в философию образования. М. 2013 

Гершунский Б.С. Философии образования. М. 2012 

Степашко Л.А. Философия и история образования. М.,2014 

Введение в педагогическую профессию/ под ред. В.А.Кан-Калика, 

Н.Д.Никандрова. – А. 2015 

Date of update 07.03.2018 
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Module name and cipher Historical and political concepts 

Responsible for the module Seitimbetov E.J., K.R. Zhirindinova 

Module type ООМ 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training Daytime 

Semester 1 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites For the study of the discipline the student needs knowledge of history, social 

science, school course of history of Kazakhstan. As well as possess such skills 

as: independent work with educational material: to make theses, work with 

bibliographic sources. Also, students need skills of analysis, comparison, 

synthesis, generalization of facts 

Module content The content of educational disciplines of the module is aimed at familiarity 

with socio-political trends and trends, the study of the structure and 

mechanism of political power, the nature and model of socio-political 

processes, the role and place of sociology, algorithm and methods of 

sociological research, forecasting issues of socio-political processes. 

Learning outcome knowledge and understanding: knowledge and observance of the rights and 

duties of the citizen;   

application of knowledge and understanding: in the professional space;  

the expression of judgments: to perform tasks in accordance with the 

specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework 

of academic disciplines in the school, as well as the module environmental 

protection and human health 

Duration of the module 1 semester 

Literature Бринкерхоф, Дэвид.  

Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық) 

Булатова А. Курс лекций по социологии Алматы, Гылым, 2012  

Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. М., 2014 

Белов Г.А. Политология: Учебное пособие. М., 2013 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Шваб, Клаус.  

Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Date of update 07.03.2018 
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Module name and cipher Pedagogical 

Responsible for the module Kulenova G.B., Syzdykova G.T., K.D. Kanapianova 

Module type ООМ 

Module level Baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 10(17) 

Form of training daytime 

Semester 3,4 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Pedagogical 

Module content The contents of the module due to the shared focus educational process on 

developing professional competences such as methodological, social-

psychological, differential-psychological, autopsychological, the understanding 

of the psycho-physiological foundations for the development of a teenager and 

the application of knowledge in praticheski activities teachers 

Learning outcome knowledge and understanding: basics of professional pedagogy and 

pedagogical activity; 

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

the expression of judgments: to perform tasks in accordance with the specified 

standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education;; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the educational disciplines of the pedagogical module 

Duration of the module 1 semester 

Literature Тер-Минасова С.Г.  

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

Ананьев Б. Человек как предмет познания. – М. 2016. 

Леви В.Л. Искусство быть собой. – Воронеж, 2014. 

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 2015. 

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 12015. 

Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и 

школьная гигиена. М.:Просвещение, 2016 

Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. -  М., 2015 

Date of update 07.03.2018 

Module name and cipher Issues of modern history of Kazakhstan 

Responsible for the module Zhanbosynovа A.S. Aubakirova Zh.S. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 7 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 7 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Actual problems of source studies and historiography 

Module content The subject and objectives of the course. The structure of the course and the 

order of its study in the context of "past-present-future" and "industry-region-

national economy as a whole" the Economic situation of Kazakhstan in the 

second half of XIX and early XX century. The main directions of 

development of agriculture, industry, trade, the origin of the monetary system. 

Kazakhstan during the first world war. February bourgeois-democratic 

revolution of 1917 in Russia.. Socio-economic reforms carried out by the 

Soviet authorities in the 20s of the twentieth century. Kazakhstan during the 

great Patriotic war of 1941-1945. Kazakhstan in the postwar years 1946-1953. 

Socio-political processes on the eve of the collapse of the USSR. Kazakhstan 

is a sovereign, independent state. The most important sectors of the national 

economy and regions of Kazakhstan, which determine its economic profile. 

Learning outcome knowledge and understanding: knowledge and observance of the rights and 
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Module name and cipher History of Kazakhstan and Central Asia 

Responsible for the module Zhirindinova K.R., A.A. Oskembay  

Module type ОМС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 3 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the module national history, professional historical training 

Module content Ancient Turkic era. Early medieval States on the territory of Kazakhstan. All-

Turkic cultural complex. Religion: Buddhism, Manichaeism, Nestorianism and 

Judaism among Turks. Writing, science and literature. Mongolian stage in the 

history of Kazakhstan. The unification of the Turkic-Mongolian tribes by 

Genghis Khan. The medieval state on the territory of Kazakhstan in the XIV-

XV centuries of the Chord. (XIII-XV centuries) Ethnic processes in the 

territory of Kazakhstan in XIV-XV centuries. the Main stages of formation of 

the Kazakh nation Kazakh khanate in XVI-XVII centuries. 

Learning outcome knowledge and understanding: in the field of teaching; 

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

expression of judgments: in the field of methods of formation of knowledge, 

skills of students, organization of productive educational and cognitive activity; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the academic disciplines of the modules specified in the prerequisites 

Duration of the module 1 semester 

Literature Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв.: история, 

duties of the citizen;  

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

the expression of judgments: to perform tasks in accordance with the 

specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework 

of the academic disciplines of the communication module 

Duration of the module 1 semester 

Literature Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

История Казахстана в 5 томах. Алматы: Атамура 2014 

Назарбаев Н. Эра Независимости. Астана, 2017. 

Аяган, Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-2014) Алматы: 

Атамура, 2014. - 368 с. 

Date of update 07.03.2018 
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политика, дипломатия. – Алматы, 2015  

 Агаджанов С. Основные проблемы истории огузских племен Средней 

Азии. – Ашхабад, 2013 

Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алма-

Ата, 2014 

Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М., 2015 

Date of update 07.03.2018 

 

 

Module name and cipher Innovative approaches to learning 

Responsible for the module Kariev E.M., Gubaydullina G.N., Aubakirova Zh. 

Module type ООМ 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 5 

Number of credits 9(15) 

Form of training daytime 

Semester 5,6 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Educational, educational and ethnic processes, Psychology and 

physiological development 

Module content The contents of the module focuses on the study of regularities of the 

process of learning the history, theory and methods of BP in the 

secondary school with the aim of increasing its effectiveness. Providing 

deep knowledge of educational and methodical aspects of preparation for 

teaching history in high school (the theory of modern lesson, planning of 

training sessions and educational activities, methods of using a variety of 

learning tools). Understanding and development of pedagogical theory 

and educational practice will enable the future teacher in professional 

moral improvement, allow him to find his own creative style of 

communication in working with children. To form a stable professional 

interest and pedagogical inclinations of the individual. 

Learning outcome knowledge and understanding of the basic laws of formation and 

translation of professional knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the professional 

space;  

the expression of judgments: to perform tasks in accordance with the 

specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the 

framework of the academic disciplines of the above modules in the 

prerequisites 

Duration of the module 2 semesters 

Literature Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру).  

Сарсекеев Б.С. Методика преподавания истории. – Кокшетау, 2014. 

-131 с. 

Зарифова М.А., Тарасенко Е.М. Критическое мышление на уроках 

истории Казахстана. Методическое пособие в помощь учителю 

истории. – Астана: «Алнаир», 2013. – 322с. 

Обучение предметам «История Казахстана» и «География»  в 

условиях обновления содержания образования. Сборник 

аналитических материалов. – Усть-Каменогорск, 2015.  

Педагогические условия деятельности учителя по реализации 
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Module name and cipher Regional geography 

Responsible for the module Egorenkova E.N., Zhamanbaeva L.K. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 6 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Basics of source studies and historiography, the Ancient world, the History of 

the world in the middle ages 

Module content Eurasian countries to the beginning of the new time: the concept of new history, 

capitalist mode of production and its characteristics, the Eastern countries to the 

beginning of the new time, especially the development of the East in the new 

time. The countries of the East in the early 20th century the countries of the 

East in world war 1. Key features of the socio-economic and political 

development of the countries of Asia and Africa, 1917-1945 gg the Crisis of the 

colonial system. East during the second world war. Asia and Africa after world 

war II. The results of the second world war. A new balance of power in the 

international arena. The collapse of the colonial system. Formation of 

independent States of Asia and Africa. Modern historical processes taking place 

in the countries of the region and their prospects. 

Learning outcome knowledge and understanding: cross-cultural themes and the main scientific 

trends; 

 application of knowledge and understanding: application of country 

approach in the educational process;  

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

ability to study: structuring and increment of the acquired knowledge; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the academic disciplines of the above modules in the prerequisites 

Duration of the module 1 semester 

Literature Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Date of update 07.03.2018 

 

Module name and cipher Theoretical basis of regional history 

инновационных образовательных технологий. – Алматы, 2010.   

Сизова Л.М. Современные методы преподавания истории и 

обществознания //История Казахстана: преподавание в школах и 

вузах. №8(164).2015.-С.39. 

Date of update 07.03.2018 



 

 

 

 

9 

 

Responsible for the module Oskembay A.A., K.R. Zhirindinova 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 3 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 5 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Ancient history of Kazakhstan, Archeology, world civilizations of antiquity 

Module content The main sources and research on the history of social and political thought in 

Central Asia. Secular direction. National ideology. Fundamentalism history of 

local history terminology, history of local history, history of local history 

movement, its main centers (all in relation to the territory of modern 

Kazakhstan). Particular attention is paid to the course of local history sources 

and such local history objects as the history of any training center, any street, 

neighborhood, any settlement, district, any region. In the course attention is 

paid to the scientific passports, exposure history and local lore museums, their 

educational and outreach activities. Mastering the theoretical and practical 

knowledge of the proposed discipline can contribute to the use of their skills to 

work in the Museum, archive. On the lines of a school of local history 

considered in detail lesson-by-lesson teacher's and pupils on the history of the 

region. 

Learning outcome knowledge and understanding: cross-cultural themes and the main scientific 

trends; 

 application of knowledge and understanding: application of country 

approach in the educational process;  

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

ability to study: structuring and increment of the acquired knowledge; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the academic disciplines of the above modules in the prerequisites 

Duration of the module 1 semester 

Literature Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани 

жаңғыру) 

Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века. Часть 1.- М.:  

Владос, 2014 

Новая история стран Азии и Африки. XIX- начало ХХ  века. Часть I1.- М.:  

Владос, 2014 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Идеология, 

история, культура, политика, экономика. – М., Институт востоковедения 

РАН, 2014 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Лунёв С.И.История  стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 

В 2 ч.- М.,  МГИМО, 2018 

Date of update 07.03.2018 

 

 

 

Module name and cipher Cultural memory and anthropology 

Responsible for the module Oskembay A.A., F.Z.Razhepaeva 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 
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Number of hours per week 4 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 7 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Actual problems of source studies and historiography 

Module content It is aimed at familiarity with socio-political trends and trends, the study of the 

structure and mechanism of political power, the nature and model of socio-

political processes, the role and place of sociology, algorithm and methods of 

sociological research, issues of forecasting socio-political processes. 

Learning outcome knowledge and understanding: theory and methodology of anthropological 

research; 

 application of knowledge and understanding: application of innovations to 

search for information and the ability to present the results of their research; 

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: the learning skills that are required to continue learning with 

a high degree of autonomy; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school and worldview model 

Duration of the module 1 semester 

Literature Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.  

Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. - 661 c.  

Спицын Е.Ю. Полный курс истории России для учителей, преподавателей 

и студентов. В 4 кн., 2015. - 1760с. 

Чураков Д.О. История России XX - нач. XXI вв. Учебник для 

академического бакалавриата. - Проспект, 2017. 

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в 

вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Данилов. – Москва: 

Проспект, 2016. – 316 с. 

Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР 

/ Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: Книжный дом, 2013 – 368 с. 

Date of update 07.03.2018 

 

 

Module name and cipher Civilizational approach in historical science 

Responsible for the module Egorenkova, E.N., R.K.Nurbekova 

Module type ОМС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 5 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Basics of source studies and historiography, the Ancient world 

Module content Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 
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Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Learning outcome knowledge and understanding: in the field of teaching; 

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

expression of judgments: formation of critical thinking; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the academic disciplines of the above modules in the prerequisites 

Duration of the module 1 semester 

Literature Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 

Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Date of update 07.03.2018 

 

 

Module name and cipher Interdisciplinary approaches in historical science 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., E.M.Kariev, Alekseenko A.N., Aubakirova Zh. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 1,2 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Module content The content of the module is due to the General focus of the educational process 

on the formation of key knowledge in the field of Ethnology, demography as 

related to historical science disciplines. The module reveals the object and 

subject of the subjects studied, gives skills of independent work and forms the 

worldview and creative thinking, promotes the development of skills of critical 

thinking and perception of literary heritage. 

Learning outcome knowledge and understanding: in the field of teaching; 

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

expression of judgments: formation of critical thinking; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 
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Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Duration of the module 1 semester 

Literature Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций / С. В. 

Дьячков. – X: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, 

экономическая, культурная. – М., URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, 

люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., 

АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Date of update 07.03.2018 

 

Module name and cipher Interdisciplinary bases in education 

Responsible for the module Kariev E.M., Kazbekova A.T., Yegorenkova E.N. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 1,2 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Module content The content of the module is due to the General focus of the educational process 

on the formation of key knowledge in the field of Ethnology, demography as 

related to historical science disciplines. The module reveals the object and 

subject of the subjects studied, gives skills of independent work and forms the 

worldview and creative thinking, promotes the development of skills of critical 

thinking and perception of literary heritage. 

Learning outcome knowledge and understanding: in the field of teaching; 

 application of knowledge and understanding: in the professional space;  

expression of judgments: formation of critical thinking; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Duration of the module 1 semester 

Literature Армстронг, Карен.  

Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс : Құдайтану 

баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 386 с. 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. 

Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: «Берель», 2017. -140 с.. 

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу 

құралы. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Боттеро Ж. и др.Ранние цивилизации Ближнего Востока. История 

возникновения и развития древнейших государств на земле. - М., 2016 

Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., 



 

 

 

 

13 

 

Директ-Медиа, 2015. 

Анджела А. Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой. 

– М., КоЛибри, 2018 

Date of update 07.03.2018 

 

 

 

Module name and cipher Interdisciplinary research 

Responsible for the module Razhepaeva F.Z., E.M. Kariev, Alekseenko A.N. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6 (10) 

Form of training daytime 

Semester 7 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Module content The content of the module is due to the General focus of the educational process 

on the formation of key knowledge in the field of Ethnology, demography as 

related to historical science disciplines. The module reveals the object and 

subject of the subjects studied, gives skills of independent work and forms the 

worldview and creative thinking, promotes the development of skills of critical 

thinking and perception of literary heritage. 

Learning outcome knowledge and understanding of: the actual problems in the professional 

sphere; 

 application of knowledge and understanding: application of innovations to 

search for information and the ability to present the results of their research; 

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: the learning skills that are required to continue learning with a 

high degree of autonomy; 

Form of final control Exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Duration of the module 1 semester 

Literature Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях: Изд-во Урал.  гос. ун-та. 2005. 135 с. 

Бодянский О. О времени происхождения славянских письмен, м., 2015, 504 

с. 

Демография: Учебно-практическое пособие / М, 2014. - 112  

Алексеенко А.Н. Историческая демография Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2001. 

Миграция населения: теория, политика. Учебное пособие. Под ред. 

О.Д.Воробьевой, А.В.Топилина. - М., 2014. 

Date of update 07.03.2018 

 

 

Module name and cipher Topical issues of historical science 

Responsible for the module Kazbekova A.T., Alekseenko A.N., Aubakirova Zh. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 
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Number of credits 6 (10) 

Form of training daytime 

Semester 7 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

academic disciplines in the school 

Module content The content of the module is aimed at the formation of in-depth understanding of 

the laws of history, historiography in Kazakhstan, the assimilation of the source 

of historical knowledge, economic and political demography, mastering the skills 

of understanding and analysis of their content. The process of emergence, 

formation, change and development of historical science. The module focuses on 

the historical knowledge of the content of primary sources, the disclosure of their 

historical value, the rhetoric of public figures, the algorithm and methodology of 

research in the field of economic and political demography 

Learning outcome knowledge and understanding: theory and methodology of historical 

knowledge; 

 application of knowledge and understanding: application of innovations to 

search for information and the ability to present the results of their research; 

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: the ability to present the results of their research; 

learning abilities: the learning skills that are required to continue learning with a 

high degree of autonomy; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework of 

the academic disciplines of the above modules in the prerequisites 

Duration of the module 1 semester 

Literature Блок М. Апология истории. М., 2015. 

Фарсобин А. Источниковедение и его метод. М., 2016 

Абусеитова М.Х., Баранова Ю.Г. Письменные источники по истории и 

культуре Казахстана и Центральной Азии в XIII-XVIII вв. Алматы., 2015–  

Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIIIвв. глазами востоковеда. 

Алматы. 2017– 382с. 

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. Алматы, 2014 

Барнард, Алан.  

Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Ритцер, Джордж.  

Әлеуметтану теориясы : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Date of update 07.03.2018 

 

 

Module name and cipher Demography in politics - politics in demography 

Responsible for the module Aubakirova Zh.S., Alekseenko A.N. 

Module type МВОС 

Module level baccalaureate 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6(10) 

Form of training daytime 

Semester 7 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites communicative 

Module content Demographic forecast: concept, classification, scientific and practical value. 
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The problem of demographic forecasting. Demographic forecasting as a type 

of social foresight Modern demographic scenarios of population development 

in Kazakhstan and in the world. Demographic forecasting objectives. 

Development of scenarios and hypotheses of probable changes in 

demographic indicators and trends for the foreseeable and long-term 

perspective. Related to the needs of economic planning. Requirements of 

planning of the social sphere. Geopolitical task. 

Learning outcome knowledge and understanding: in the field of teaching; 

 application of knowledge and understanding: application of innovations to 

search for information and the ability to present the results of their research;  

expression of opinions: competent formulation of research requests; 

communication skills: application of probabilistic and statistical methods of 

cognition in the scientific group; 

academic ability: readiness and ability to self-education; 

Form of final control exam 

Conditions for obtaining loans The study of the module is based on the knowledge gained in the framework 

of the academic disciplines of the communication module 

Duration of the module 1 semester 

Literature Кови, Стивен Р.  

Жасампаз жандардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың тегеурінді    

тетіктері [Текст] / С.Р.Кови. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 352 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-

Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как 

условия модернизации: коллективная монография.   – Усть-Каменогорск, 

2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях. Сборник научных трудов XVI МНПК. – Усть-Каменогорск, 

2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) 

– Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, 

стратегии безопасности. Сборник научных трудов. – Иркутск, 2017. 

Date of update 07.03.2018 



 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5B011400 – ИСТОРИЯ 
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Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин 

Бакалавриат 5В011400 – «История» 

 

Университет 

жайлы 

ақпарат 

ЖОО туралы жалпы ақпарат 

1.ЖОО атауы және мекен-жайы: «С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорны. 070019,  Өскемен қ, Қазақстан к, 55. 

Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академиялық күнтізбе: 

 Өз білім беру бағдарламасы бойынша сайттан алады 

 3. ЖОО басшылары 

Ректор – з.ғ.к. Төлеген М.А. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – Сералин Г.А. 

Оқу – әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор  –  б.ғ.д., доцент Мырзагалиева А.Б. 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор -  п.ғ.к. Ровнякова И.В.   

ТФжХҚ факультетінің деканы –т.ғ.к. Өскембай Ә.А. 

Қазақстан тарихы және әлеуметті-гуманиарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі – т.ғ.д. 

Жанбосинова А.С. 

 4. ЖОО туралы жалпы ақпарат:  

Қазіргі уақытта университет жоғары білім беру салаларындағы мемлекеттік білім беру 

қызметін жүргізу құқығына берілген лицензияға сәйкес көп деңгейлі құрылымын 

шеңберінде мамандарды дайындауды жүзеге асырады кәсіптік орта, жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімнің мерзімі жоқ:  

- 45 мамандықтар бойынша жоғары кәсіптік білім беру. Бұл ретте алу бойынша жоғары 

білім берудің оқу мерзімі 4 жыл, бакалавриатта - қысқартылған нысанда: 2 жыл, орта 

кәсіптік білім беру базасында жоғары білім беру базасында - 3 жыл. 

- 29 бейіндік және ғылыми-педагогикалық магистратура мамандықтары бойынша. 

- 3 мамандық бойынша докторантура. 

Университетте оқытудың несиелік жүйесі енгізілді: 2003-2004 жылғы оқу жылынан 

бастап студенттер үшін - экономикалық мамандықтарындағы; 2004-2005 жылғы оқу 

жылынан бастап - барлық мамандықтағы 1 курс студенттер үшін жоғары кәсіптік білім 

беру. 

Қазіргі уақытта  оқу процесі  4 факультетте 19 кафедраларда жүзеге асырылады. 

 5. Ұсынылатын  оқыту бағдарламаларының тізбесі (оның ішінде оқыту бағасы): 

Өз білім беру бағдарламасы бойынша сайттан алады 

 6. Бағдарламасына қабылдау мен есепке алу рәсімі (ереже) 

Осы Ереже Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген жоғары білім 

берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидалар негізінде 2012 жылғы 19 қаңтардағы N 111. Өзгерістер 

енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 487, ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 11 

ақпандағы № 110. 

 1. Жалпы ережелер 

1.Жаңа Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (бұдан әрі университет) жалпы орта 

(орта жалпы) бар адамдар қабылданады, техникалық және кәсіптік (бастапқы және орта 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі), жоғары (жоғары кәсіптік) білім. 

2.Университеттің студенттік контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім беру 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz
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тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асырылады (білім гранттарын), сондай-ақ 

азаматтардың өз қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу және өзге де ынтымақтастық 

туралы келісім. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан 

Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға және 

мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға 

құқық беріледі, егер олар осы деңгейде алғаш рет әскери оқу орындарын қоспағанда, 

білім алады. 

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін 

жоғары білім алуға құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен 

айқындалады. 

3. Олардың өтініштері бойынша ұпайларына сәйкес ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері 

бойынша берілген адамдарды қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады (бұдан әрі 

- ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан әрі АКТ). 

4. АКТ жалпы орта білім беру ұйымдарын бітірушілер үшін жүргізіледі (жалпы орта) 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері (кәсіптік бастауыш және 

орта, послесредних) өткен жылдардың емес, жалпы білім беретін мектептерді 

бітірушілердің сынағына қатысқан халықаралық оқушылар алмасу желісі бойынша 

шетелде жазуды үйренген, республикалық музыкалық интернат-мепктептерінің түлектері 

адамдарды, сондай-ақ шет елде оқу орындарын бітіргендер 17-ден 23 шілде. 

 5.Ақылы негізде оқу үшін адамдарды қабылдау қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар адамдарды қабылдау 

(колледждер), мамандығы бойынша оқуға ақылы негізде алу мерзімдері қысқартылған 

тарды нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. ҚР БҒМ ұқсас мамандықтар тізбесін 

бекітеді. 

Жоғары білімі бар адамдардың университетінің ақылы негізде оқуға қабылдау қысқа 

мерзімдерде әңгімелесу негізінде қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.  

6.Кіріспе емтихандары квотасы бойынша шетелдік азаматтар үшін бөлінген мемлекеттік 

білім беру тапсырысы негізінде дербес университетінің қабылдау комиссиясы жүзеге 

асырылады. ҚР БҒМ студенттер қатарына қабылдау бұйрығының негізінде жүзеге 

асырылады. 

Шетел азаматтарын оқуға қабылдауды ақылы негізде қабылдау комиссиясы жүргізілетін 

әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады қорғайды. 

7.Шығармашылық мамандығы шығармашылық емтихандар қабылдау ескере отырып 

жүзеге асырылады. 

20 маусымнан 1 шілдеге арналған өтініштерді қабылдау шығармашылық мамандығы 

университетінің қабылдау комиссиясымен жүргізіледі. Тек бір шығармашылық 

мамандығы, мамандығы келіп түсетін шығармашылық көрсетеді. 

8. Шығармашылық 5В010800 келіп түсетін мамандығы "дене шынықтыру мен спорт", 

"Бастапқы әскери даярлық", "Музыкалық білім", "Журналистика" 5В050400 5В010400 

5В010600 шығармашылық емтихандар тапсырады қабылдау комиссиясының қорғайды. 

Шығармашылық екі емтихандар саны тең болады . СО2 шығармашылық емтихандар 

өткізіледі 7 шілде. Шығармашылық бойынша ең көп балл - 25. Кем немесе оған кіру үшін 

кешенді тестілеу кезінде болған емес, шығармашылық бойынша 10 балл алған адамдар 

осы мамандық бойынша жол берілмейді. Қайта тапсыру шығармашылық емтиханда 

рұқсат етілмейді. Мамандығы бойынша баллдар тұратын адамдар үшін шығармашылық 

арналған тестілеу екі пәндер ескеріледі: мемлекеттік немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы. 

Талапкерлер, таңдаған мамандығы бойынша білім беру грантын алуға арналған 

конкурсқа бір мамандықтағы шығармашылық, оның ішінде "Алтын белгі" белгісін иелері 

қатысады. 

 9. Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін талапкер университетте бар 

қабылдау комиссиясына береді: 

- өтініш белгіленген үлгідегі бланкіде; 

- білімі туралы құжат (түпнұсқасы); 

БҰТ серитификаты немесе - тарды; 

- жеңілдіктерге құқық беретін құжат (бар болса); 

3x4 мөлшері - екі фотосурет; 

- 086-у нысанындағы медициналық анықтама 

жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі фотосуреті бар. 

 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша конкурсқа қатысу 

10. Абитуриент өтініште көрсетеді, онда оларға білім беру грантын алуға арналған 

конкурсқа қатысу үшін таңдалған мамандығы мен ЖОО осы мамандық бойынша білім 
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гранттарын орналастырылады. 

Сәйкес келу кезінде талапкер төрт мамандық таңдау бойынша нысанасын көрсете алады. 

11.Ұсынатын құжаттар шет тілінде қазақ немесе орыс тілдеріндегі нотариат 

куәландырған аудармасы болуы тиіс. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттары белгіленген тәртіппен 

нострифицированы тиіс. 

12.Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ бала кезінен 

мүгедектердің, мүгедек балалар үшін медициналық-әлеуметтік сараптама (МӘС) 

таңдаған мамандық бойынша оқуға ұстауға кедергі жоқ екені туралы қорытынды 

ұсынады. 

Білім беру грантын алуға басым құқығы бар адамдар осы құқықты растайтын құжат 

береді және өтініш қабылдау комиссиясына университетінің білім беру грантын алуға 

конкурсқа қатысу үшін осы Ережеде белгіленген мерзімде. 

13.Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін өтініш тапсыру мерзімі 23 31 шілде 

2015. 

14.ҰБТ мен кешенді тестілеу нәтижелері бойынша балл алу үшін қажетті ең аз саны 50, 

оның ішінде кемінде 7 балл, профильді пән бойынша студенттер саны (кемінде 10 әрбір 

шығармашылық өтуге). 

15. Қабылдау квотасының білім беру грантын алуға конкурсқа қатысатын азаматтар үшін 

белгіленген (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың, 

мүгедектердің IиIIгрупп, соларға теңестірілген адамдар берілетін жеңілдіктер мен 

кепілдіктер мен соғыс мүгедектеріне, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балаларды 

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін) 

барлық қолданылады университет мәлімделген қарастырады. 

3. Кешенді тестілеу жүргізу 

16. Мемлекеттік комиссиялар құрылады және сақтау тәртібін ұйымдастыру және жүргізу 

үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің шешімі бойынша ақпараттық-түсіндіру 

жұмысын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жоғары оқу орындарына түсетін 

тұлғалардың кешенді тестілеу (бұдан әрі - мемлекеттік комиссиялар). 

17. АКТ қатысу үшін белгіленген үлгідегі бланкіде бітіргені туралы диплом, аттестат 

немесе жалпы орта білім берудің (жалпы орта) университетінің түсетін қабылдау 

комиссиясына өтініш береді, техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі) білім беру төленгені туралы түбіртек (түпнұсқасы), тестілеу, 

қатысқаны үшін екі фотосурет 3x4 мөлшері, 086-у нысаналы медициналық анықтама, 

сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін. 

АКТ қатысу үшін өтініш тапсыру мерзімдері бойынша 20 маусымнан бастап 9 шілде. 

Кешенді тестілеу жүргізілетін 17 23 шілде. 

Кешенді тестілеу өткізіледі 24 маусымға 10 маусымнан бастап Моңғолия азаматтары 

үшін бекітілген кестеге сәйкес қабылдау ережелерімен ВКГУ филиалына С.Бәйішев 

атындағы Аманжолова 2015. (Алматы қ., Республика Баян-Ульгий Монғолия). 

Абитуриент кешенді тестілеуге келген, жеке басының куәлігі (төлқұжаты) және 

рұқсаттамаға емтихан қоюға тиіс. 

18. Кешенді тестілеу талапкердің қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде орта 

білім беретін оқу бағдарламаларының көлемінде төрт пән бойынша жүргізіледі: Қазақ 

немесе орыс тілі (оқыған тілі), Қазақстан тарихы, математикадан және таңдау бойынша 

пән тандалған мамандыққа байланысты анықталаты 

19. Кешенді тестілеуге 2 сағат 30 минут бөлінеді. Тестті қайта тапсыруға жол берілмейді. 

20. Кешенді тестілеу жүргізу кезінде  оқулықтар, әдістемелік әдебиеттерді басқа 

материалдарды пайдалануға, орнын алмасатыруға, ұялы байланыс құралдарын 

пайдалануға (пейджер, ұялы телефондар) жол берілмейді. 

21. ҚР БҒМ өкілі тиым салынған заттарды анықтау және жою актісін жасайды, сондай-ақ 

осы Қағидалардың п.16 түсетін бұзған жағдайда Үміткерді тестілеу нәтижелерін жою 

туралы шешім қабылдайды. 

22. Түсетін емтихан тапсыруға арналған материалдарды өңдеу үшін бөлінген уақыт 

өткеннен кейін бас тартқан жағдайда, ҚР БҒМ өкілі тарды акті жасайды. Бұл ретте 

аталған тұлғаның емтихан нәтижелері материалдардың жіберілмейді. 

23. Әр пән бойынша тест тапсырмаларының саны - 25. Әрбір тест тапсырмасына берілген 

дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. 

24. Дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу нәтижелерін өңдеуді аяқтағаннан кейін ілінеді. 

25. Кешенді тестілеу нәтижелері мемлекеттік комиссия оны өткізудің күні жарияланады. 

26. Тестілеу мемлекеттік комиссия тест өткізілгеннен кейін күнтізбелік үш күн ішінде 

кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша әрбір қатысушыға берілетін белгіленген 
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үлгідегі сертификат жазылады. 

27.Тестілік тапсырмаларды бағалау кезіндегі бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз 

ету мақсатында және даулы мәселелерді шешу, кешенді тестілеу қатысушыларының 

құқықтарын қорғау үшін апелляциялық комиссия тестілеуді өткізу кезеңіне құрылады. 

Кешенді тестілеу нәтижелерімен келіспейтін тұлғалардың өтініштерін қарау үшін 

апелляциялық комиссия тест тапсырмаларының және / немесе күтіп ұстауға құрылады. 

28. Апелляциялық комиссия тестілеудің қатысушыларынан тест тапсырмаларының 

мазмұны бойынша өтініштерді қарайды және қабылдайды және техникалық себептер 

бойынша баллдарды қосу туралы адамға және апелляция қорытындылары турылы оны 

республикалық аплелляциялық комиссияға енгізеді. 

29. Апелляция жеке өзі өтініш тестілеудің қатысушысының апелляциялық комиссия 

төрағасының атына беріледі. Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша техникалық 

себептер бойынша кешенді тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күннен күні 

13 сағат 00 минөтке дейін өтініш апелляциялық комиссиямен бір күн ішінде қаралады 

және қабылданады. Өтініш беруші оның жеке басын куәландыратын құжатты өзімен 

бірге болуы тиіс рұқсаттамаға тестілеу. 

Апелляциялық комиссия әрбір адамның жеке тәртіппен компаниялармен жұмыс істейді. 

Адамның апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляция 

арналған өтініш қарастырмайды. 

Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссия төрағасы басқарады. 

 4. Университеттің студенттер қатарына қабылдау 

30. Университетің қабылдау комиссиясы студенттер қатарына қабылдау 10 -25 тамыз. 

Аралығында жүргізеді. 

жүргізеді Қабылдау туралы арызға түсетін қабылдау комиссиясына университетінің 

жұмсайды: 

- жалпы орта (техникалық және кәсіптік), орта кәсіптік (орта білімнен кейінгі) немесе 

бастапқы туралы құжат (жалпы орта), кәсіптік жоғары білім (түпнұсқасы); 

- 6 фотографийразмером 3x4; 

- Картаны 6.086-У нысанындағы медициналық анықтама және екпелер туралы; 

- ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты; 

- білім беру грантын тағайындау туралы куәлік (ол болған жағдайда); 

- өтемді төлеу туралы түбіртекті және білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт 

(ақылы негізде кіретіндер үшін); 

- еңбек кітапшасын (болған кезде оны талапкерді арналған университетке түскен кезде 

күндізгі бөлімшесі) немесе еңбек кітапшасынан үзінді көшірме (келіп түскен кезде 

сырттай тәмамдаған). 

- сауалнама талапкерді. 

Портал арқылы электронды тіркелуін өтеді. 

31. Қабылдау туралы өтініш береді және білім беру грантын тағайындау туралы куәлік 

алған адамдар университеті ректорының бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады. 

32. Жалпы орта білім беру ұйымдарының түлектері ҰБТ кешенді тестілеу тестілеу 

нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың өткен қатысушылар университетке есептеледі, 

кемінде 50 балл жинаған мынадай пәндер бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі 

(оқыған тілі), Қазақстан тарихы, математикадан және таңдау бойынша пән, оның ішінде 

кемінде 7 балл, қалғандары бойынша пәндер профильді пән бойынша (кемінде 10 әрбір 

шығармашылық өтуге) - кемінде 4 балл. 

Жалпы орта білім беру ұйымдарының түлектері ҰБТ кешенді тестілеу тестілеу 

нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың өткен қатысушылар университетке есептеледі, 

кемінде 50 балл жинаған мынадай пәндер бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі 

(оқыған тілі), Қазақстан тарихы, математикадан және таңдау бойынша пән, оның ішінде 

кемінде 7 балл, қалғандары бойынша пәндер профильді пән бойынша (кемінде 10 әрбір 

шығармашылық өтуге) - кемінде 4 балл. 

33.Кемінде 4 балл, ҰБТ немесе кешенді тестілеу шеңберінде алған жағдайда 

тапсырылатын адамның ақылы оқуға немесе білім беру гранттарын беру жөніндегі 

конкурсқа қатысуға жол берілмейді. 

Мамандық және есептеу тілдік бөлімшелер бойынша жеке жүргізіледі. 

Мамандығы бойынша жинаған белгіленген оның шығармашылық емтихандар қабылдау 

үшін осы емтихандарға ескере отырып жүргізіледі. 

34. Білім беру кредитін түсетін ресімделген жағдайда берілетін анықтама болуы туралы 

тиісті құжаттарды ұсынған кезде оның екінші деңгейдегі банктер, студенттер саны 

есептеледі, бұл ретте оған түсетін университетінің Банктің қарауына беріледі, білім беру 

кредитін төлеуге берілетін білім беру қызметтерін көрсету шартында белгіленген тиісті 
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сомасын төлеу бойынша мерзімін ұзарту талапкерді алынғанға дейінгі ресімдеу кезеңінде 

көп емес, бірақ банктің анықтамасын алған кезден бастап төрт апта. 

35. Ұсынылатын құжаттар шет тілінде қазақ немесе орыс тіліне нотариат куәландырған 

аудармасы болуы тиіс. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды нострификациялау 

рәсімінен өтеді түсіргеннен кейін тұлғаларға заңнамада белгіленген тәртіппен бірінші 

семестр бойы айтылды. 

36. Осы Ережеде регламенттелген ШҚМУ Сәрсен Аманжолов атындағы университетінің 

қабылдау комиссиясы өз бетінше қабылдау емес мәселелер шешіледі және хаттамамен 

ресімделеді. 

Оқыту 

бағдарламалар

ы (каталог 

курстары) 

туралы 

ақпарат 

 

1 Оқыту бағдарламаларын жалпы сипаттамасы 

Дәрежесі / біліктілігі: 

Бакалавр мамандықтары бойынша білім беру 5В011400 - "Тарих" 

Оқыту деңгейі (сатысы): 

Кейіннен жалғастыру мүмкін (магистратура) білім және жоғары білім "Тарих" 6М020300 

6М011400 арналған сатылар "Тарих". 

Бағдарламасын қабылдау жөніндегі талаптар: 

Бағдарламасын қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына 

қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Мамандығы - "Тарих" 

Мектеп "курсын Дүниежүзі тарихы" 5В011400 түсу үшін профайл тәртіпті таңдау қажет. 

- 2,3,4 курстар бойынша бағамдар бойынша - жүзеге асыру кезінде - оқу жоспарындағы 

айырмашылық, ол міндетті компоненттің бес пәндердің академиялық ұтқырлық аспауы 

тиіс. 

Білім беру және кәсіптік мақсаттар: Одан әрі оқу бағдарламаларының / мүмкіндігі: 

Мамандығы бойынша бакалаврлар 5В011400-История мынадай кәсіби қызмет түрлерін 

орындай алады: 

- білім беру (педагогикалық); 

- ғылыми-зерттеу; 

- кеңес берушілік; 

- мәдени-ағарту; 

- ұйымдастыру-басқару. 

Мамандығы бойынша бакалаврлар 5В011400-История мынадай функцияларды орындай 

алады: 

- білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметін жүзеге асыруға; 

қамтамасыз етуге оқытудың, тәрбиенің және дамытудың бірлігі; 

- оқыту әдістері мен технологиясын жетілдіру; 

- педагогика, тарих саласында зерттеулер өзекті бағыттарға анықтауға; 

- оқу процесін ұйымдастыру мен мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсетуге 

журнал; 

- оқу орнының қызметін басқару; 

- құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын үйлестіруге, қоғамдық ұйымдар; 

мәдени-ағарту жұмысын өткізуге оқушылары арасында. 

Кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері. 

Кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері бакалаврларды болып табылады: 

- білім беру процесінің тиімділігін арттыру; 

- сабақ, сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау; 

Тарих - оқыту әдістемесін жетілдіру; 

- білім беру саласындағы басқарушылық шешімдер қабылдау жүйесін жақсарту. 

Кәсіби қызметтің бағыттары 

- Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, мұражайтану; 

- археология; этнология; мұрағат 

Кәсіби қызметтің мазмұны. 

Кәсіби қызметтің негізгі мазмұны бакалавра-историка мыналарды қамтиды: 

- білім беру (педагогикалық); 

- тәрбие; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- мәдени-ағартушылық; 

- консультациялық-рефераттық. 

Негізгі мамандығы бойынша бакалавр 5В011400-Тарих құзеттілікке  қойылатын талаптар 

міндетті: 

Білуі қажет:  

- процестер мен құбылыстар тірі және өлі табиғаттың түсінген және кәсіби міндеттерді 
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шешу үшін қажетті деңгейде орындау кезінде туындайтын қоғамдық өмірдің, таным 

иеленуге әдістермен зерделеу; 

базистік құндылықтар - мәдениет туралы Қазақстанның мәдениет және өркениет орны; 

- мен әдістері, жеке адамның, оның қызметі мен субъектісі ретінде адам туралы индивиде 

даралықты зерделеу; психологиялық факторлардың рөлін түсіну және еңбек саласындағы 

қолданбалы сипаттағы оқыту, тәрбиелеу, қарым-қатынас проблемаларын шешуге; 

- жердің орны туралы оның қызметтің қоршаған ортаға адамның эволюциясы мен әсері. 

Білуі тиіс:  

- Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері, ұйымның құқықтық жүйе және сот 

және өзге де құқық қолдану және құқық қорғау органдарының; құқықтық және 

нормалары бар болмысымен-әдеп кәсіптік қызмет саласында; 

экономикалық теория - негізгі базалық ұғымдар экономикалық үдерістердің мәнін түсіну; 

- оқыту мен дамыту, оқу қызметінің негізгі бағыттары байланыс проблемасын шешу, 

олардың құрылымы мен функцияларын ұйымдастыру қағидаттары оқыту; 

- деректану, Қазақстан тарихы бойынша қосымша тарихи пәндер кешені - теориясының 

негіздері және әдіснама, көздері: тарихи, хронологияға нумизматика және т.б.; 

- Орталық Азия халықтарының тарихи география мен Қазақстанның мәдениет бірыңғай 

тұжырымдамалық көзқарастарды зерттеу ерекшеліктерін, сондай-ақ Отан; 

- арнайы пәндер бойынша міндетті минимум мамандығы: 

Қоғамның тарих, археология, тарих, этнология, орта ғасырлар тарихы, ежелгі және 

ортағасырлық тарихы ежелгі әлемнің антикалық дүниеге, Қазақстанның жаңа және 

Қазақстанның жаңа тарихының, жаңа және жаңа тарихы, тарихнама, көрші 

мемлекеттердің, шет елдердің тарихы мен халықтардың; 

- жалпы психология және жалпы педагогика негіздері; құралдар мен әдістер білу 

педагогикалық қызметке: 

- әр түрлі әдістерін пайдалану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар өздерінің кәсіби 

қызметі; 

-жаңа білімді пайдалана отырып, сатып алу, заманауи білім беру технологиялары ғылыми 

негізде өз еңбегі ұйымдастыруға; 

-кәсіби қызметте - компьютерді пайдалануға; 

- психологиялық мәселені көре білу құзыреті шеңберінде қарастырады. 

Дағдылары болуы қажет :  

- іс жүзінде жұмыс дағдыларын археологиялық, этнографиялық экспедицияларда; 

- орта білім беру бағдарламасы бойынша оқу сабақтарын жүргізу әдістемесіне тарихы 

бойынша әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстары, оқу-тәрбие жағдайлардың 

қарапайым білімдерді дағдыларын тарих кабинеттерін құру жөніндегі талдау; 

- Латын тілін араб немесе көздерімен жұмыс істеу үшін негіздері. 

құзыретті болуы: 

-- педагог және ғылыми қызмет міндеттерді шешуде кәсіби-педагогикалық оқушылар мен 

студенттердің білім мен дағдылар бағалауда. 

Магистратурада оқу бағдарламасы аяқталғаннан кейін "Тарих" 6М020300 және "Тарих", 

6М011400 "Тарих" білімі бойынша  бакалавриатта 5В011400 білімін жалғастыра алады.  

Білім 

алушылар 

үшін қосымша 

ақпарат 

Тұрғын жай - студенттерді 1789, онда сабақтарға дайындалуға және демалыс орындарын 

орналастыру - жайлы үйдің / тұру үшін жағдайлар көзделген студенттердің - кітапханасы 

"", "оқу залы" және "Интернет-кафе". 

Тамақтандыру - тамақ сөздерді уақтылы және сапалы оқу корпустары университетінің 

жұмысымен қамтамасыз етіледі. 

 

Мекенжайы 

Тамақтану объектісінің  

атауы 

(асхана, кафе, буфет) 

Өткізу 

қабілеті 

(отыратын 

орын саны) 

Тамақтану объектісінің 

болуы санитарлық ережелер 

мен нормаларға сәйкестігі 

туралы санитарлық-

эпидемиологиялық 

қорытынды 

(күні мен нөмірін) 

Оқу корпусы №1 

(30-шы Гв.дивизия 

көшесі 34) 

Асхана 

 

60 

  

  

 

32 

№ 1537 

10.08.2010 ж. 
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Медициналық қызмет көрсету - медициналық қызмет көрсету жүзеге асырылады (СЭС 

талаптарына сәйкес келеді және икемді өндіріс жүйесі), мұнда студенттер 

университетінің дәрігерлік пункт дәрігерлік бақылаулар профилактикалық шаралар 

жүргізіледі, алғашқы медициналық жәрдем көрсетіледі. Қалалық № 1 Медициналық 

қызмет көрсету туралы шарт бар студенттер мен төс ауруханамен бастап Өскемен 

қаласы. "Дөңгелек үстелдер" қалалық "денсаулық орталығының" студенттермен кездесу 

ұдайы өткізіледі - қызметкерлердің қорғайды. 

Санитарлық жай-күйін бақылауды жүзеге асырады, тиісті объектілер мен 

жатақханаларды ұстау үшін жауапкершілік осы жағдайлардың здравпунктом оқу 

корпусын меңгерушісі коменданттар атқарады. 

Студенттік кеңсе - жастар саясаты орталығы топтасқан Жастар ісі комитеті мәдениет 

орталығы, сондай-ақ бұрын құрылған және құрылымдық бөлімшесі болып табылатын 

өзіне Университеттің студенттік жастар бірлестіктер: "Нұр Отан" ХДП жастар қанаты 

Асхана 

  

Оқу корпусы №2, 

 (ул.Бажова,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010 ж. 

Оқу корпусы №3     

(30-шы Гв.дивизия 

36) 

Асхана 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009 ж. 

Оқу корпусы №4  

(Революционная 2а) 

Асхана 

 

28 № 915 

10.06.2009 ж. 

Оқу корпусы №7  

 (Ворошилова 14) 

Асхана 

 

32 № 1535 

10.08.2010 ж. 

Оқу корпусы №9  

(Крылова 72) 

Асхана 

  

36 № 1536 

10.08.2010 ж. 
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республикалық жастар ұйымының филиалы "ЖасОтан", "Альянс Қазақстан студенттері" 

полиция "Қыран", Студенттік жастар, студенттік жәрдем жасағы еңбек отрядтары. 
Оқыту үшін жағдайлар(оқыту үшін материалдық база): 

Жабдықтарды, саны, оқу залы, кітапхана және т.б. компьютерлік сыныпты өз 

кірістіру 

Студенттік ассоциация 

- Студенттік полициясы "Қыран" жәрдем жасағы 

- ШҚМУ дебат клубы 

- Студенттік Заң клиникасы 

-"Әлем" студиясы - хореографиялық 

- Қазақ фольклорлық ансамблі 

- студенттік театр 

- Командалар КТК факультеттердің 

- қарқынды даму әндер шығармашылық бірлестігі 

 - жас ақындардың "Жас карандаш" шығармашылық бірлестік  

Кредиттерді көрсете отырып бағдарламасының құрылымы (Жылына ECTSТ 60 кредиті) 

Пәндердің 

циклі 

Пәндердің 

коды 

Пәндердің атауы  ECTS бойынша кредит 

саны 

Семестр 

1 курс 

ООД ОК K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

БД КВ OAG -1203 Араб графикасының негіздері 

Основы арабской графики 

Bases of the Arab graphics 

5 1 

ООД ОК OP -1104 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД КВ OE -1105 Экономика негіздері 

Основы экономики 

The Basics of the Economics 

3 1 

БД ОК FRSh -1206 Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiology of development of 

school students 

3 2 

ООД КВ PS -1110

  

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

БД КВ DIK -1211 Қазақстанның ежелгі тарихы 

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan 

5 1 

БД КВ Arh -1203 Археология 

Археология 

Archeology 

5 2 

БД КВ IAA -1202 Археологияға пәнаралық 

көзқарас 

Междисциплинарные 

подходы  в археологии 

Interdisciplinary approaches in 

archeology 

ПД КВ VID -1304 Қосалқы тарихи пәндер 

Вспомогательные 

исторические дисциплины 

Additional Historical 

Disciplines 

5 2 

ПД КВ ОD 1304 Демографияның негіздері  

Основы демографии 
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Fundamentals of demography 

ПД КВ Eth - 1312 Этноархеология 

Этноархеология 

Ethnoarcheology  

5 2 

   68  

2 курс 

ООД ОК IKT -2108 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and 

communication technologies 

(in English language) 

5 3 

ООД ОК Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД ОК TMVR -

2209 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Theory and technique of 

educational work 

3 4 

БД ОК MO -2201 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД ОК Psi -2203 Психология 

Психология 

Psychology 

5 3 

БД ОК Ped -2202 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

5 3 

ПД КВ HE  -2306 Тарихи этнология 

Историческая этнология 

Historical ethnology 

5 4 

БД КВ ID-2207 Тарихи демография 

Историческая демография 

Historical demography 

ПД КВ AW-2302 Академиялық (тарих) жазу 

Академическое 

(историческое) письмо 

Аcademic (histori) Writing 

5 4 

БД KB SIK - 2207 Қазақстанның ортағасырлар 

тарихы 

Средневековая история 

Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 

5 3 

ПД OK ITN - 2308 Түрік халықтарының тарихы 

История тюркских народов 

History of the Turkic peoples 

3 3 

БД КВ IDM -2206 Ежелгі дүние тарихы 

История Древнего мира 

Ancient history 

5 3 

БД КВ WCA -2206 Ежелгі әлемдік өркениеттер  

Мировые цивилизации 

древности 

World civilizations of antiquity 

БД КВ ISV -2207 Орта ғасырлар тарихы 

История средних веков 

5 4 
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History of the Middle Ages 

БД КВ WCMA -

2205 

Орта ғасырларда 

дүниежүзілік өркениет 

Мировые цивилизации 

средневековья 

World civilization of the 

Middle Ages 

БД КВ OAAET -

2208 

Орта ғасырлардығы Азия 

және Африка елдері тарихы 

История стран Азии и 

Африки в средние века 

Medieval history of the 

countries of Asia and Africa 

5 4 

БД ОК ТКО-2204 Критериалды бағалау  

технологиясы 

Технология критериального 

оценивания 

Сriteria-based assessment 

technology 

3 3 

ПД КВ E-2308 Этнография 

Этнография 

Etnography  

3 4 

БД КВ HCHEKRH

T-2209 

Шығыс Қазақстан облысы 

тарихи-мәдени мұра: Тарихи 

туризм 

Историко-культурное 

наследие Восточно-

Казахстанской области: 

Исторический туризм 

Historical and cultural heritage 

of the East Kazakhstan region: 

historical tourism 

5 4 

БД КВ OAK-2201 Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 

   68  

3 курс 

БД ОК PK(R)Ya -

3210 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 5 

БД ОК POIYa -

3209 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

3 6 

БД ОК MPI -3312 Тарихты оқыту әдістемесі 

Методика преподавания 

истории 

Principles of history teaching 

5 5 

ПД КВ IK- 

3317 
Тарихи өлкетану 

Историческое краеведение 

Historical study of local lore 

5 5 

БД ОК IO-3211 Инклюзивті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

БД КВ NIK -3203 Қазақстанның жаңа тарихы 5 6 
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Новая история Казахстана 

Contemporary history of 

Kazakhstan 

БД КВ ISV -2207 Орта ғасырлар тарихы 

История средних веков 

History of the Middle Ages 

5 5 

БД КВ WCMA -

3203 

Орта ғасырларда 

Дүниежүзілік өркениет 

Мировые цивилизации 

средневековья 

World civilization of the 

Middle Ages 

5 5 

БД КВ NNIEA -

3204 

Еуропа мен Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Новая и новейшая история 

Европы и Америки 

New and the newest history of 

the Europe and America 

5 6 

БД КВ SPPTCA -

3205 

Орталық Азиядағы 

әлеуметтік-саяси және 

философиялық ой 

Общественно-политическая и 

философская мысль 

Центральной Азии 

Socio-political and 

philosophical thought in 

Central Asia 

  

БД КВ IKTBSSB -

3204 

Орта ғасырлардағы дәстүрлі 

шығыс қоғамдастықтарының 

мәдениетінің тарихы 

История культуры 

традиционных восточных 

сообществ в средние века 

The history of culture in 

traditional Eastern communities 

in the middle agees 

5 5 

БД КВ NNIAA -

3215 

Азия мен Африка елдерінің 

жаңа және қазіргі заман 

тарихы 

Новая и новейшая история 

Азии и Африки 

New and the newest history of 

Asia and Africa 

5 6 

БД КВ IIK -3212 Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

Историография истории 

Казахстана 

Historiography of Kazakhstan 

history 

5 6 

 

БД КВ 
IIK -3213 Қазақстан тарихының 

деректануы 

Источниковедение истории 

Казахстана 

the Source study of history of 

Kazakhstan  

БД КВ ED-3210 Экономикалық демография 

Экономическая демография 

Economic demography 

5 6 

БД КВ PD-3211 Саяси демография 

Политическая демография 

Political demography 

5 6 
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   66  

4 курс 

ООД ОК SIK-4105 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

5 7 

ПД КВ THFKD -

4301 

Қазақ диаспорасының және 

тағдырының қалыптасу 

тарихы  

История формирования и 

судьбы казахской диаспоры  

The history of the formation 

and fate of the Kazakh 

Diaspora 

5 7 

ПД КВ MMII -4302 Ресей және Кеңес 

мемлекетінің тарихы 

История России и советского 

государства 

History of Russia and the 

Soviet state 

5 7 

ПД КВ IZ -4308 Қазақстандағы 

демографиялық процестер  

Демографические процессы в 

Казахстане 

Demographic processes in 

Kazakhstan 

5 7 

БД КВ EcIK-4206 Қазақстанның экономикалық 

тарихы 

Экономическая история 

Казахстана 

Economic history of 

Kazakhstan 

5 7 

ПД КВ MiTPIT-

4310 

Тарихи мәтіндерді аударудың 

әдістемесі және техникасы 

Методика и техника перевода 

исторических тестов 

Technique and technology of 

transfer of historical texts 

5 7 

ПД КВ TRADIT-

4311 

Техника және тарихи 

мәтіндер мұрағат құжаттарын 

жұмыс істеу 

Техника работы с архивными 

документами и 

историческими текстами 

Technology of work with 

archival documents and 

historical texts 

 

5 7 

ПД КВ 

 

MPSBZ-

4309 

Көрші елдердің көші-қон 

саясаты 

Миграционная политика в 

странах ближнего зарубежья 

Migration policiesin the 

neighboring countries 

5 7 
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ПД КВ 

 

DPDP-4312 Демографиялық саясат және 

демографиялық болжам 

Демографическая политика и 

демографическое 

прогнозирование 

Population policy and 

demographic forecasting 

5 7 

ПД КВ 

 

MDAP-431 

3 

Демографиялық сараптама 

әдістері 

Методы демографического 

анализа прогноза  

Methods of demographic 

analysis and forecasting 

5 7 

  Өндірістік (педагогикалық) 

іс-тәжірибе 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Field (School)practice 

11 8 

  Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

7 8 

  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

1 8 

  Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу және қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the 

thesis (project) 

2 8 

   72  

 Қорытынды емтихандар 

Әр пән бойынша емтихан тапсырылады – ауызша немесе жазбаша, емтихандық билеттер 

немесе тестілеу түрінде. 

8 семестрінде дипломдық жобаны қорғау және мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

өтеді. 

8 семестр немесе 12 триместр соңында мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 

отырысында студент жобасын қорғады. 

 Әрбір пән бойынша оқытушылардың тегі, аты және әкесінің аты: 

1) Жаманбаева Л.К., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Қазақстанның жаңа тарихы», «Орта ғасырдағы әлемдік өркениеттер», 

«Ежелгі әлемдік өркениеттер, «Азия мен Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы», «Орта ғасырлардағы дәстүрлі шығыс қоғамдастықтарының мәдениетінің 

тарихы»; 

2) Аубакирова Ж.С., т.ғ.к., Қазақстан кафедрасының доценті келесі курстарды оқиды: 

«Тарихты оқыту әдістемесі», «Қазақстанның экономикалық тарихы», «Демографиялық 

саясат және демографиялық болжам», «Тарихи демография», «Демография негіздері», 

«Демографиялық сараптама әдістері», «Көрші елдердің көші-қон саясаты»; 

3) Алексеенко А.Н. т.ғ.д., Қазақстан кафедрасының профессорі келесі курстарды оқиды: 

«Қазақстандағы демографиялық процестер», «Тарихи демография», «Демография 

негіздері», «Экономикалық демография», «Саяси демография»; 

4) Булгынбаева А.К., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Қосалқы тарихи пәндер», «Академиялық (тарихи) хат», «Орта 

ғасырлар тарихы», «Әлемдік ортағасырлық өркениеті»; 

5) Егоренкова Е.Н., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Ежелгі дүние тарихы», «Әлемдік ежелгі өркениеті», «Орта ғасырлар 

тарихы», «Әлемдік ортағасырлық өркениеті», «Орта ғасырлардағы Азия және Африка 
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тарихы», «Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Азия және 

Африка жаңа және қазіргі заман тарихы», «Орта ғасырлардағы дәстүрлі шығыс 

қоғамдастықтарының мәдениетінің тарихы»; 

6) Жанбосинова А.С., т.ғ.д., Қазақстан кафедрасының профессорі келесі курстарды 

оқиды:  «Қазақстанның қазіргі заман тарихы»; 

7) Игибаев С.К., т.ғ.д., Қазақстан кафедрасының профессорі келесі курстарды оқиды: 

«Қазақстан тарихы деректануы», «Қазақстан тарихының тарихнамасы»; 

8) Нурбекова Р.К., т.ғ.к., Қазақстан кафедрасының доценті келесі курстарды оқиды: 

«Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы», «Азия және Африка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»,  «Араб графикасының негіздері», 

«Академиялық (тарихи) хат»; 

9) Өскембай А.А., т.ғ.к., Қазақстан кафедрасының доценті келесі курстарды оқиды: 

«Тарихты оқыту әдістемесі», «Орталық Азиядағы әлеуметтік-саяси және философиялық 

ой», «Түркі халықтарының тарихы», «Қазақ диаспорасының және тағдырының қалыптасу 

тарихы»; 

10) Ражепаева Ф.З., т.ғ.к., Қазақстан кафедрасының доценті келесі курстарды оқиды:   
«Қосалқы тарихи пәндер», «Академиялық (тарихи) хат», «Ресей және Кеңес мемлекетінің 

тарихы»; 

11) Жириндинова К.Р., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Тарихи өлкетану», «Қазақстанның орта ғасырлар тарихы», «Ежелгі 

Қазақстан тарихы»; 

12) Кариев Е.М., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Археология», «Этноархелогия», «Тарихи этнология», 

«Археологиядағы пәнаралық тәсілдер», «Этнография»; 

13) Казбекова А.Т., Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Шығыс Қазақстан облысының тарихи және мәдени мұра: тарихи 

туризм»,».  

14) Хизат А. Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, келесі курстарды оқиды: «Тарихи 

мәтіндерді аударудың әдістемесі және техникасы»; 

15) Калимолдина Ж.А. Қазақстан кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі келесі 

курстарды оқиды: «Техника және тарихи мәтіндер мұрағат құжаттарымен жұмыс істеу 

 

ЖЕКЕ ПӘНДЕР  СИПАТТАМАСЫ (КУРСТАР, ЮНИТ): 

Ежелгі Қазақстан тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер саны 

DIK -  1205 БД КВ ООМ 1  1  5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Жанбосинова А.С., Жириндинова К.Р. 

Мақсаты - «Қазақстан тарихы (ежелгі)» нақты тарихи материал Қазақстан бойынша адамзат 

қоғамының қалыптасу процесін ашу, студенттердің ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға ықпал етуге 

арналған. Пәнді оқу барысында студенттер тарихи материалды өзара қарым-қатынаста көруді үйренуі керек, 

жиынтық дамуына, объективтілік, тарихилық, ғылымилығы қағидаттары туралы материал талдай алу керек.  

 Пререквизиттер: Курсқа қатысу үшін студент тарих, мәдениет, археология негіздерін білуі тиіс. 

Әлеуметтік ғылымдарының негізгі категориялық аппаратына ( «қоғам», «адам», «құн», «тұлға», «прогресс», 

«даму») ие болуы тиіс. 

Пән мазмұны: Қазақстан - Еуразия ауданының ежелгі елдің мекені. Қазақстан жеріндегі 

архантрондардың қоныс аударуының уақыты мен жолы. Қазақстандағы палеолит, мезолит дәуіріндегі 

археологиялық нысандары мен неолит және энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеті. Сақ-сармат 

дәуіріндегі Қазақстан. Темір металлургия мен жартылай көшпелі және көшпелі мал шаруашылығына көшу. 

Шаруашылық қызметінің ауқымды сипаты. Ерте мемлекеттік құрылымдар хунну, усунь, кангюй.  

Құзыретілігі: Кәсіби құзыреттілік көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау үшін іс 

жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, сәтті практикалық тәжірибе негізінде жұмыс істеу. Үйреткен 

арнайы пәндер саласындағы құзыреті, өздігінен білім алуға дайындылығы және қабілеті; білім 

қалыптастыру әдістерін саласындағы әдістемелік құзыреттілік, студенттердің дағдылары, өнімді оқыту және 

оқыту қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпараттық деректерден білім алу, соның ішінде қосымша). 

Ұсынылатын әдебиет: 

Акишев К.А. Древние и средневековые государства на территории Казахстана (этюды исследования) 

Монография. - Отв. ред. М.К. Хабдуллина. — Алматы, 2013. — 192 с. 

Абилов А.Н., Евдохимов В.В. Казахстан в древности: Учебное пособие Караганда, 2013. – 284 с. 

Бейсенов А.З. (отв. ред.). Казахстан в сакскую эпоху. Коллективная монография — Алматы: Институт 

археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. — 228 с.  

Майданали З. Древняя история Казахстана (тюркский период). – Алматы: Раритет, 2014. – 168 с. 
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Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі 

дәуірлерде. Алматы, 2017. – 352 б.  

Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины XX века: Учебное пособие. - 

Алматы, 2015. – 352с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Археология 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

Аrh-1203 БД КВ МВОС 1 2 7 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Кариев Е.М. 

Мақсаты: студентті тарихи материалдарымен жұмыс жасау білімін және дағдыларын дағыту, тарихи 

сананың және көзқарасын қалыптастыру, мемлекеттің алдында тұрған мәселелерді шешуде олардың 

белсенді қатысуына ықпал етуге. 

Пререквизиттер: Курсқа қатысу үшін студент тарих, мәдениеттану негіздерін білуі тиіс. Әлеуметтік 

ғылымдарының негізгі категориялық аппаратына ( «қоғам», «адам», «құн», «тұлға», «прогресс», «даму») ие 

болуы тиіс. 

Пән мазмұны: Археология ғылым ретінде. Жазбаша және материалдық дереккөздері. Археологиялық 

ескерткіштер және олардың түрлері. Археологиялық периодизация. Археологиялық нысандарды танысу 

түрлері: филология әдістері, жаратылыстану ғылымдарының әдістері, нақты археологиялық әдістері. 

Археологиялық ескерткіштер, зерттеу тарихнамасы, соның ішінде Қазақстан аумағында. Адам тегі 

(происхождение). Тас дәуірінің ескерткіштері: палеолит, мезолит, неолит. Негізгі еңбек құралдары. Ежелгі 

адамның шаруашылық қызметі: аң аулау, жинау. Қарабайыр мәдениет ескерткіштері. Өнімді экономиканың 

пайда болуы және дамуы - неолит төңкерісі. Керамика және тоқу өнертабысы. Тас дәуіріндегі қазақ 

тайпаларының даму ерекшеліктері. Палеометаллдар кезеңі: энеолит – мыс-тас ғасыры, қола ғасыры. Металл 

ашылуы, бірінші металл ошақтары. Тайпаларының шаруашылық өмірінде өзгерістер. Еуразияның қола 

дәуірінің ескерткіштері. Андрондық тарихи-мәдени қауым. Ерте темір дәуірі, дәуірлеудің проблемасы. 

Еуразия ерте темір дәуірінің ескерткіштері. Ерте темір дәуірінде Қазақстан тайпаларының шаруашылық 

және мәдени дамуы. 

Құзыреттілігі: Кәсіби білімді практикалық қызметінде пайдалану және көрсетілген стандарттарға 

сәйкес міндеттерді орындауға қабілеті, практикалық тәжірибе негізінде сәтті жұмыс жасау. Арнайы 

құзыреттілік үйретілетін пәннің саласында, өздігінен білім алуға дайындығы және қабілеті. Үйреткен 

арнайы пәндер саласындағы құзыреті, өздігінен білім алуға дайындылығы және қабілеті; білім 

қалыптастыру әдістерін саласындағы әдістемелік құзыреттілік, студенттердің дағдылары, өнімді оқыту және 

оқыту қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпараттық деректерден білім алу, соның ішінде қосымша). 

Ұсынылатын әдебиет: 

Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. – Донецк, 2012. – 622 с.  

Мартынов, А. И. Археология: учебник для бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 460 с.  

Малиничев Г.Д. Археология по следам легенд и мифов. – М: Вече, 2014. – 

Черных Е.Н., Мишина Т.Н. Междисциплинарная интеграция в археологии. – М: ИА РАН, 2016. – 384 с. 

Мартынов А.И. Археология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 2018. – 472 с.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Демография негіздері 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

AW 1301 ПД КВ МВОС 1  2  5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н. 

Мақсаты: студенттерде негізгі демографиялық заңдар, халықтың қалыптасу және ұдайы өндіріс 

процесінің негізгі компоненттері, демографиялық ақпарат жинау әдістері және халық саны туралы 

ақпаратты арнайы талдау әдістері, демографиялық болжау және демографиялық саясат туралы білім 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Тарих мамандығына кіріспе, Қазақстан көне тарихы, археология  

Пән мазмұны: Демографияның пәні және объекті, анықтау тәсілдері. Халық саны қозғалыстардың 

түрлері; негізгі ұғымдар, категориялар: халық саны қалыптасуы процесстері, туу, өлу, миграция, халық саны 

көбеуі, демографиялық жарылыс, демографиялық апат, когорталар, ұрпақтар, жынысы және жасы бойынша 

халықтың құрамы; демографиялық мінез-құлық түрлері. Демографиялық мінез-құлық әлеуметтануы.  
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Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау үшін 

іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. Арнайы 

құзыреттілік үйретілетін пәннің саласында, өздігінен білім алуға дайындығы және қабілеті. Үйреткен 

арнайы пәндер саласындағы құзыреті, өздігінен білім алуға дайындылығы және қабілеті; білім 

қалыптастыру әдістерін саласындағы әдістемелік құзыреттілік, студенттердің дағдылары, өнімді оқыту және 

оқыту қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпараттық деректерден білім алу, соның ішінде қосымша). 

Ұсынылатын әдебиет: 

Борисов В. А. Демография Изд.5-е. М.: 2015.  

Волгин Н.А. Современные тенденции развития демографических процессов. М.,2013. 

Демография: Учебно-практическое пособие / С.Н. Лысенко. - М.: 2012.  

Карманова М.В. Демография. Учебник и практикум.М., 2017. - 287 с. 

Демография и статистика населения. Сборник задач для бакалавров. М.: Логос:2013. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Этноархеология  

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

Eth-1312 ПД КВ  1  2  5 

 Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Кариев Е.М. 

Мақсаты: Археологиялық артефактілерді көрсететін адамның іс-әрекеттері және материалдық 

мәдениеттерінің ғылыми көзқарастарын студенттерде қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Пәндер цикл Ltd. 
Пән мазмұны: Кәсіби, аналитикалық және зерттеу құзіреттіліктерін қалыптастыруда теориялық және 

практикалық білім беруді қамтиды. 

Құзыреттілігі:  Жылжымалы күштер мен тарихи прцестерді түсіну қабілеттілігі, тарихи процестегі 

адамның орны, тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректердің анализдік әдістерін қолдануды саяси 

қоғамдық ұйымға дайындау. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Томилов Н.А. Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса 

развития // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. – Омск: 

Издательский дом «Наука», 2013. – 394 с. 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

386 с. 

Томилов Н.А. Народная культура в исследованиях омских археологов, этнографов и культурологов // 

Народная культура Сибири: Материалы XXII научно-практического семинара Сибирского регионального 

вузовского центра по фольклору. – Омск: Изд-во Омск. педагогич. ун-та, 2014. – С. 18-22. 

Томилов Н.А. Межотраслевые исследования в научной серии "Этнографо-археологические 

комплексы: проблемы культуры и социума" // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 

2016. № 4. С. 197-206. 

Гельман Е.И. Этноархеологические исследования керамики // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2017. № 10(84): в 2-х ч. Ч. 1. C. 43-46. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Академиялық (тарихи) хат 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

AW 1301 ПД КВ МВОС 1  4 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Ражепаева Ф.З., Булгынбаева А.К. 

Осы курстың мақсаты хат пайда болуы мен дамуы туралы білім тереңдету мен жалпылау  болып 

табылады; ғылыми мәтінмен жұмыс дағдыларын алу және жетілдіру.  

Пререквизиттер: Тарих мамандығына кіріспе, Қазақстанның ежелгі тарихы, археология  

Пән мазмұны:  грамматикалық, стилистикалық, жанр және тыныс негізделген түрлі санаттағы 

тиімді жазу жұмыстары үшін қажетті ғылыми және академиялық тілі мен дағдыларын саласындағы білімді 

жазуды мүмкіндіктерді жақсарту. 

Пәннің мазмұны зерттеу нәтижелерін баяндауға академиялық ғылыми стиль қалыптастыруға 

бағытталған. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау үшін 

іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. Арнайы 
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құзыреттілік үйретілетін пәннің саласында, өздігінен білім алуға дайындығы және қабілеті. Үйреткен 

арнайы пәндер саласындағы құзыреті, өздігінен білім алуға дайындылығы және қабілеті; білім 

қалыптастыру әдістерін саласындағы әдістемелік құзыреттілік, студенттердің дағдылары, өнімді оқыту және 

оқыту қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпараттық деректерден білім алу, соның ішінде қосымша). 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Бодянский О. О времени происхождения славянских письмен. - М., 2016, 504 с. 

2. Кобрин. Вспомогательные исторические дисциплины. - М., 2016 

3. Добиаш-Рождественская О. История письма в Средние века. Руководство к изучению латинской 

палеографии. - М., 2014. 

4. Лебон Гюстав: История арабской цивилизации. - М., 2015. 

5. Шайхулин Т.А. Арабский почерк. - Казань. 2016 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Әлемдік ежелгі өркениеттер 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

WCA -2209 БД КВ МВОС 2  3 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Мақсаты: Еуропа мен Шығыс мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері, 

протомемлекеттер және социогенез  қалыптасудың процесстері сияқты алғашқы мемлекеттердің, және 

олармен байланысты проблемаларды қалыптастыру мен дамытудың уақыты туралы біртұтас көзқарас 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Алғашқы қоғам тарихы, История Казахстан тарихы, Философия, Әлеуметтану, 

Саясасаттану 

Пән мазмұны: Әлемдік өркениеттер тарихына кіріспе. Ең көне өркениеттер құрылуының мәселесі. 

«Антикалық заман» ұғымы. Көнегрекиялық өркениеті: генезис және дамуының негізгі факторлары. Батыс 

пен шығыстың ортағасырлық өркениеттері. Батысеуропалық және шығысеуропалық ортағасырлық тарихи 

дамуының нұсқалары. Ренессанс заманының рухани революциясы. қазіргі заманның дәуірінде Батыс 

өркениеті. XVII-XIX ғасырлардағы әлеуметтік-экономикалық саладағы өзгерістер. Кпиталистік 

қатынастардың генезисі. Өнеркәсіптік революция мен қазіргі заманғы Батыс өркениетінің орнатылғаны. 

Ағарту заманы: буржуазиялық төңкеріс. Ағартушылық абсолютизм. технологиялық революция, оның дамуы 

мен әлемдік өркениеттік процесіне әсері. Постиндустриалдық өркениеттің қалыптасуы. Адам 

постиндустриалдық өркениеттің жағдайында. Трансгуманизмінің мәселелері. Еуропадағы интеграциялық 

процестер. Шығыс қркениеттерінде дағдарыстың нығайуы. «Алтын миллиард» елдері және «үшінші әлем» 

елдері: өмір сапасын, ғылым, экономика, мәдениет салаларындағы айырмашылықтар. бұқаралық тұтыну 

қоғамы. Халықаралық халықтың миграциясы. Мультикультурализм. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Арнайы құзыреттілік үйретілетін пәннің саласында, өздігінен білім алуға дайындығы және қабілеті. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран.– Усть-Каменогорск: «Берель», 2017. -140  

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Боттеро Ж. и др.Ранние цивилизации Ближнего Востока. История возникновения и развития древнейших 

государств на земле. - М., 2016 У. Лекции по истории Древнего Востока: М., Директ-Медиа, 2015. 

 Анджела А. Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой. – М., КоЛибри, 2018 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Ортағасырлық Азия и Африка елдерінің тарихы  

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

WCMA -3206 БД КВ МВОС 2 4 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Мақсаты:  Студенттердің Шығыс елдерінің тарихындағы орта ғасырлық заманы туралы тұтас пікір 

құру, сондай-ақ оның негізгі жергілікті тарихи қоғамдардың тән негізгі ерекшеліктерімен танысу   

Пререквизиттер: Жалпы ежелгі тарих, Дүниежүзілік ежелгі өркениеттер 
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Пән мазмұны: Қытайда феодалдық қарым-қатынастардың қалыптасуы. Хан империясының 

ыдырағаннан кейінгі Қытай. VII-VII ғасырларда экономикалық қалпына келтіру. Суй империясы. Тан 

империясы. Сыртқы саясат, «Бес әулеті мен он патшалық кезеңі». Сун империясы. Моңғолдар билігі 

кезіндегі Қытай. Юань империясының қалыптасуы. Мин әулеті. Сыртқы саясаты. Еуропалықтардың 

Қытайға енуі, мәнжулардың жаулап алуы. Цинь әулеті. Ерте ортағасырлардағы Жапония және Үнді елдері. 

Иран құлдықтан феодализмге көшу кезеңінде. феодалдық араб мемлекеттерінің қалыптасуы және дамуы. 

Тимур мемлекеттің қалыптасуы және оның жаулап алу науқандары.  Кореядағы феодалдық қарым-

қатынастардың дамуы. Х-ХV ғасырлардағы Жапон елі. XI-XV ғасырларда Үндістадағы феодалдық 

мемлекет. XIII-XV ғғ Орталық Азия және Кавказ. ХІІІ-ХV ғғ. Иран. Ортағасырлық Түркия XI-XV 

ғасырларда. VIII-XV ғасырларда Азия мен Солтүстік Африкадағы араб феодалдық мемлекеттерОсман 

империясы, араб елдері. XV-XVII ғғ тропикалық және Оңтүстік Африка. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций. М. 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, экономическая, культурная. – М., 

URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа.- М., АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник.- М., МГУ,2014 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Этнография 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

Е-2308 ПД КВ ОМС 2 4 3 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Кариев Е.М. 
Мақсаты: қамтамасыз ету үшін қалыптастыру студенттердің білімінің негізгі даму кезеңдері 

этногенез этноистории және этномәдениет әлем халықтарының, заңдылықтары және ерекшеліктері ағу 

этнопроцессов ежелгі заманнан қазіргі кезеңге дейін мақсатында түсіну, олардың әлеуметтік-мәдени және 

саяси жағдай мен елдің, өңір мен әлемнің анықталған тұрақты үрдістерді, олардың тарихи динамикасын, 

болжау болашақ. 

Пререквизиттер: Ежелгі Қазақстан тарихы, Археология 
Пәннің мазмұны: қамтиды базалық білім саласындағы этноистории және этномәдениет халықтардың 

әлемнің пайда болуы, ежелгі адамдардың басталғанға дейін XXI в., негізгі заңдылықтары және 

ерекшеліктері ағу этнопроцессов және олардың әсері, қазіргі қоғам талаптарына сәйкес білім беру 

стандартының 

Құзыреттілігі: Пән қалыптастыруға бағытталған жалпы білім беру, дүниетанымдық, кәсіби, талдау 

өткізді. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Томилов Н.А. Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса 

развития // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. – Омск: 

Издательский дом «Наука», 2013. – 394 с. 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

386 с. 

Томилов Н.А. Народная культура в исследованиях омских археологов, этнографов и культурологов // 

Народная культура Сибири: Материалы XXII научно-практического семинара Сибирского регионального 

вузовского центра по фольклору. – Омск: Изд-во Омск. педагогич. ун-та, 2014. – С. 18-22. 

Томилов Н.А. Межотраслевые исследования в научной серии "Этнографо-археологические 

комплексы: проблемы культуры и социума" // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 

2016. № 4. С. 197-206. 
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Гельман Е.И. Этноархеологические исследования керамики // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2017. № 10(84): в 2-х ч. Ч. 1. C. 43-46. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Тарихи өлкетану 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

IK-2202 ПД КВ ОМС 3 5 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Жириндинова К.Р. 

Мақсаты –  курстың затын нақты түсіну, оның қоғамдағы рөлін көрсету, мазмұны бойынша «таза» 

облыс тарихы, аймақтың тарих және археология, тарих және этнология шетіне, мұражайлар мен мұрағаттар 

байланысқан, өлкетану зерттеу әдістеріне сілтеме жасай отырып, барлық сабақта өлкетану нақты 

тақырыптар бойынша көрініс, өлкетану және ағартушылық өлкетануды талдау.  

 Пререквизиттер: курсқа қатысуға студент ежелгі Қазақстан тарихын, археологияны меңгеруге тиіс.  

 Пән мазмұны: Бұл курста тарихи-өлкетану терминология, жергілікті тарих білімін жинақтау тарихы, 

өлкетану қозғалысының тарихын, негізгі орталықтарының тарихын зерттейді (барлық қазіргі Қазақстан 

аумағына қатысты). Ерекше назар өлкетану көздері және мұндай кез келген білім беру орталығы, кез келген 

көшені, қала ауданы, әр ауылда, аудан, кез-келген өрісінің тарихы өлкетану объектілермен күнге дейін 

төленеді. Ғылыми төлқұжат, тарихи және аймақтық мұражайлар көрмеге және олардың білім беру және 

ағартушылық іс-шаралар назарына берілген оқу кешені. сынылған пәннің теориялық және практикалық 

білімдерін меңгеру мұражай мұрағатқа жұмыс істеуге, өз дағдыларын пайдалануға септігін тигізетін мүмкін. 

мектеп арқылы өлкетану облысының тарихы бойынша мұғалімдер мен оқушылар егжей-тегжейлі жұмыс 

қарастырылады.  

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау үшін 

іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. Арнайы 

құзыреттілік үйретілетін пәннің саласында, өздігінен білім алуға дайындығы және қабілеті. Үйреткен 

арнайы пәндер саласындағы құзыреті, өздігінен білім алуға дайындылығы және қабілеті; білім 

қалыптастыру әдістерін саласындағы әдістемелік құзыреттілік, студенттердің дағдылары, өнімді оқыту және 

оқыту қызметін ұйымдастыру (түрлі ақпараттық деректерден білім алу, соның ішінде қосымша). 

Ұсынылатын әдебиет: 

Дорофеев М. Историческое краеведение. Учебник. – Москва «Академия», 2014. – 322 с.  

Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение : - Томск, 2013. – 221 с. 

История краеведческого движения в Восточном Казахстане в XX веке. Усть-Каменогорск, 2013. -  

Кадирбаева Д.А., Джумабеков Ж.А. Өлкетану. Қарағанды, 2017. – 71 б.  

Никонова М. Краеведение. Москва, 2013. – 192 с.  

Краеведение. Учебное пособие. Новосибирск, 2018. – 251 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Орта ғасырлар тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

ISV -3206 БД КВ МВОС 3  5 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Мақсаты: студенттердің Батыс Еуропаның, Орта ғасырларда және ерте заманында Орталық Еуропа 

мен Византия империясының славян емес елдерінің (V–XVII ғасырлардың бірінші жартысы) феодалдық 

әлеуметтік жүйесінің эволюция заңдылықтары және елдердің айтылып кеткен өңірлерінде оның 

ерекшеліктері және соның үлгісіндегі жалпы тарихтың ортақ заңдылықтарының нақты тарихын зерттеуі. 

Пререквизиттер: Жалпы ежелгі тарих, Дүниежүзілік ежелгі өркениеттер 

Пән мазмұны: Еуропа ежелгі заманының және ортасырдың тоғысында. IV ғасырында ежелгі 

немістердің әлеуметтік жүйесі. Еуропадағы Ұлы көші-қон дәуіріндегі ғұндар. Франконская билік 

феодализмнің дамуы. IV-XII ғасырлардағы Византия. ерте ортағасырлық соңындағы Батыс Еуропа. 

Ортағасырлық қалалардың пайда болуы мен өсуі. Крест жорықтары. Шығыс және Батыс крест жорықтары 

кезінде. Франция, Англия, Германия, Италия және XI-XV ғасырлардағы басқа да еуропалық елдер. ХI-ХV 

ғасырларда Батыс Еуропа мен Византия ортағасырлық мәдениеті. Ерте Ренессанс мен XI-XV ғасырларда 

Италиядағы гуманизм. Батыс Еуропада капиталистік қатынастардың пайда болуы. ұлы географиялық 

ашулар және отарлық жүйенің пайда болуы.  XVI-XVII ғасырлардағы Германия. Швейцариядағы 
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реформалау. феодалдық реакция және Еуропадағы котрреформалау. Нидерланды буржуазиялық революция. 

XVII ғасырдың бірінші жартысында Біріккен Облыстардың Республикасы. XVI-XVII ғғ бірінші жартысында 

Англия, Франция, Италия, Солтүстік Еуропа елдері. Отыз жылдық соғыс. XVI- XVII ғасырдың бірінші 

жартысында Батыс Еуропа мәдениеті дамуының негізгі бағыттары. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. – Усть-Каменогорск: «Берель», 2017.  

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы.. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Брагина Л. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения- М., Юрайт, 2018 

Успенский Ф. История крестовых походов. – М., Юрайт, 2017 

Бойцов М., Воскобойников О. Polystoria: зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе. – М., 

Высшая школа экономики, 2017 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

NNIEA -3202 БД КВ МВОС  3  6 7 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Егоренкова Е.Н., Нурбекова Р.К. 

Мақсаты: зерттеудің теориялық курс сіңірілетін пәнінің жалпы әдіснамалық принциптеріне 

негізделген. Жоғары білікті мамандарды дайындауда және қазіргі заманғы тарихы курсы дүниежүзілік тарих 

циклінде жетекші пәндердің бірі, халықаралық қатынастар тарихы және дипломатия тарихы сияқты 

пәндерді оқудағы негізгі курсы болып табылады.  

Пререквизиттер: ежелгі тарихы, Орта ғасырлар тарихы; қосалқы тарихи пәндер   

Пән мазмұны: Жаңа және қазіргі заман тарихы дәуірлеудің мәселесі. Қазіргі заманның феномені. 

Ұлы ағылшын буржуазиялық революция. Ұлы француз буржуазиялық революция. Франция Консулдығы 

және Бірінші империясы кезінде. Вена съезінен кейін Еуропадағы аумақтық өзгерістер. Индустриялық 

революция аяқталуы. Фабрикалық-зауыттық жүйесі. 1861-1863 жылдардағы соғыс. Америка Құрама 

Штаттарында құлдықты жою. Гамстедтар туралы заң. ХIХ- ХХ ғасырдың басндағы АҚШ-тың сыртқы 

саясаты. Қазіргі заманғы тарихы бірінші кезеңі (1918-1945ж.). Аумақтық қайта ұйымдастыру. Еуропалық 

жаңа мемлекеттері. капитализмнің тұрақтануы. 20-шы ғасырдың әлемдік экономикалық дағдарыс. 1918-1945 

жж Еуропадағы ішкі және сыртқы саясаты. Екінші дүниежүзілік соғыс. Қазіргі заманғы тарихының екінші 

кезеңі(1945-2010). Қалпына келтіру кезеңі. Бреттон-Вуд жүйесі. Ғылыми-технологиялық революция және 

оның салдары. 50-60 жылдары экономикалық өсу, жаппай өндіріс және жаппай тұтыну, «әл-ауқат 

мемлекетті». 70-ші жылдардың құрылымдық дағдарыстары. 80-ші жылдардың Неоконсервативтік саясаты. 

Дағдарыс және социалистік жүйенің күйреуі. Орталық және Шығыс Еуропа елдеріндегі «Барқыт 

революция». 90-шы жылдарындағы даму тенденциялары. ГМК тағдыры. Конкуренттық және саяси 

капитализм. 1945-2010 жж Еуропадағы ішкі және сыртқы саясаты. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Такман Б. Европа перед катастрофой 1890-1914. – М., АСТ, 2016 

Историческая  социология. Индустриальное и постиндустриальное общество. М., Юрайт, 2018 
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Крупа Т.А. История  англоязычных стран. – М.,Юрайт, 2018 

Гилберт М. Первая мировая война.- М., КоЛибри, 2016 

Кальвокоресси П. Мировая политика с 1945 года. – М., Международные отношения, 2016 

Пленков О.Ю. Новейшая  история. Учебник для СПО. – М.,Юрайт, 2016 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Орталық Азиядағы әлеуметтік-саяси және философиялық ой 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

SPPTCA -3202 БД КВ МВОС 3  5 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Өскембай Ә.А. 

Мақсаты -  қалыптастыру процестері мен ішкі және сыртқы факторлар әсер жаңа тарихи 

жағдайларда және қазіргі заманғы Орталық Азия мен оның трансформациялау халықтарының әлеуметтік 

және саяси ой қалыптастыруын зерттеу. 

Пререквизиттер: Ежелгі дүние тарихы, Бүкіләлемдік ежелгі өркениеті 

Пән мазмұны: Басты көздері мен Орталық Азиядағы саяси ой тарихы туралы зерттеулер. Зайырлы 

үрдіс. Ұлттық идеология. Фундаментализм. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М.: «Наука», 2017. 

Грюнебаум. Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М.: «Наука», 2016 

Махмудов Т. Эстетика и духовные ценности. – Ташкент, «Шарк», 2014 

Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М.: «Наука», 2013 

Мирзоев А.М.Рудаки. – М.: «Наука», 2015 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Экономикалық демография 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

ED-3210 БД КВ   3 6 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Алексеенко А.Н.  

Мақсаты: демографиялық процестерге призмасы арқылы экономикалық процестер мен еңбек 

нарығының зерттеу үшін қажетті экономикалық демография ғылым ретіндегі негізгі ұғымдарымен 

таныстыру. 

Пререквизиттер: Демографияның негіздері  

Пән мазмұны: экономикалық демография әдісі тақырыбын және мүмкіндіктерін қарастырады,оның 

экономика ғылымдарының жүйесінде орны, қазіргі заманғы қалыптасу және құрылымы тарихында, 

экономикалық дамуындағы демографиялық фактордың бағалауларындағы теоретикалық көзқарастарды 

қалыптастыру заңдылықтары. Оқу құралында макро және микро деңгейде экономикалық және 

демографиялық талдау үлгілерін және әдістерін ұсынады, әлемдік және ұлттық статистика негізінде осы 

әдістердің иллюстрациялары. 

Құзыреттілігі: Кешен жалпы білім беру, идеологиялық, кәсіби, аналитикалық, ғылыми-зерттеу 

құзіреттіліктерін қалыптастыру бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиет:  

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации: коллективная 

монография.   – Усть-Каменогорск, 2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Сборник научных трудов XVI 

МНПК. – Усть-Каменогорск, 2017.   
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Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) – Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, стратегии безопасности. Сборник 

научных трудов. – Иркутск, 2017.  

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Саяси демография 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

IZ -2204 БД КВ   3 6 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Алексеенко А.Н.  

Мақсаты: студенттерді саяси демографияның өзекті мәселелерімен және демографиялық процестерге 

әлеуметтік-саяси салдарларын талдаумен таныстыру. 

Пререквизиттер: Тарихи этнология 

Пән мазмұны: Саяси демографияэтносаралық және әлеуметтік жанжалдарды ірі демографиялық 

аспектілері бойынша елдегі және әлемдегі демографиялық процестердің күрделі әлеуметтік-саяси салдары 

зерттейді. 

Саяси демография демографияны саясатық факторы ретінде зерттейді, ал демографиялық саясат - 

кері процесс болып табылады, мемлекеттің демографиялық саласынка әсер ету процесі. 

Олардың арасындағы тікелей байланысы бар:саяси демография демографиялық саясатын жүргізіп 

отырған мақсаттар мен басымдықтарды қалыптастыру әсер етеді.Және керісінше,Саяси демография 

факторларды реттеу демографиялық саясат әдістерін көмегімен ғана мүмкін. 

Құзыреттілігі: Пән кәсіби аналитикалық және зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации: коллективная 

монография.   – Усть-Каменогорск, 2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Сборник научных трудов XVI 

МНПК. – Усть-Каменогорск, 2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) – Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, стратегии безопасности. Сборник 

научных трудов. – Иркутск, 2017.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

 Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Қазақ диаспорасының қалыптасу және тағдыр тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

KPRKiZS 3221 БД КВ МВОС 4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Оскембай А.А. 

Мақсаты - шетелдік тұрғылықты тұрғысынан қазақ диаспорасының ағымдағы жағдайы қалыптасуы 

мен дамуының тарихи жағдайларын зерттеу болып табылады. 
Пререквизиттер: Жалпы білім беретін дисциплиналардың циклі  

Пән мазмұны:  Этникалық саясат санаттарын зерттеу теориялық аспектілері: диаспоралар және 

ирреденттер. Миграциялар және миграциялық трендтердің теориялары. 

Ирредент және диаспора ұғымдары. Қазақ диаспорасы, миграция туралы теория. Диаспоралардың 

саралауы: жылжымалы және пролетарлық. Босқындардың мәртебесі. Иммиграциялық жұмысшылар мен 

қызметкерлердің мәртебесі. Тәуелсіз иммигранттардың мәртебесі.  

Мәселе бойынша тарихнама және көздері. Қазақ диаспорасы туралы тарихнама жіктелуі, 

деректердің сипаттамасы.  

Қазақ диаспорасының қалыптасу және даму тарихы туралы деректер мен материалдар. Қазақстан 

тарих ғылымында проблеманың тарихнамасы.  

Мәселе бойынша әлемдік әдебиеттің талдауы. қазіргі заманғы сыртқы саяси ғылымдағы «ирридент 

немесе қауышпаған ұлт» ұғымдары. Қазақ диаспорасының тарихы бойынша Шетелдік зерттеушілер. 

Шетелде қазақ диаспорасы мен ирреденттердің пайда болуы тарихын зерттеу. Күй, мәселелері мен өмір сүру 

деңгейі. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 
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Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Атантаева Б.Ж. Эмиграционные процессы из Казахстана в Китай в 1880-1890 гг. // Вестник 

Семипалатинского университета им. М.О.Ауэзова. 2017, № 1 (3). - С.41-46. 

Атантаева Б.Ж. Миграционные движения населения Илийского края после Петербургского договора 1881 г. 

// Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия международные отношения и 

международное право. 2017, № 1. - С. 63-68.  

Бармин В.А. Советский Союз и Синьцзян 1918-1941 гг. (Региональный фактор во внешней политике 

Советского Союза). – Барнаул, 2013 

Есмагамбетов К.Л. Казахская диаспора Алматы 2014. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

MMII -3307 ПД КВ МВОС 4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Ражепаева Ф.З.  

Мақсаты: студенттердің Ресей қоғамының дамуының негізгі кезеңдері туралы білім жүйесінің 

қалыптасуы болып табылады және күрделі және қарама-қайшы тұтас, бірақ бір және үзіксіз тарихи 

қозғалысының көрінісін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пререквизиты:  Қазақстандағы демографиялық процестер, Қазақстан мен шет елдердің 

конституциялық құқығы. 

Пән мазмұны мәселелік-хронологиялық тәртіппен баяндалған. Бағдарламаның осындай кұрылымы 

экономикалық, әлуеметтік, саяси, әлуеметтік-мәдени және басқа процестердің ерекшеліктерін мен олардың 

өзара ықпалдасуының жиынтығы анықтауға мүмкіндік береді.  

Ресейдің қазіргі замандағы тарихы адами құндылықтарды басымдық тұрғысынан және басқа 

елдердің соңғы тарихымен тығыз байланысымен ұсынылған. Сонымен қатар Ресей әлеуметтік прогресс 

жолындағы қозғалысын басқа елдермен салыстырғанда ғана емес, олардың тудыратын күштер жеке басын 

анықтау арқылы жоғары бағалады болады.  

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау 

үшін іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. 

Коммуникативтік құзыреттілік - басқа адамдармен қажетті контактілерді құру және ұстау, түсінікті болу, 

еркін қарым-қатынас жасау қабілеті; мәдениет деңгейі жоғары болуы. Информациондық құзыреттілігі – 

ақпарат барлық түрлерімен жұмыс істеу, ақпараттық технологияларды иелену қабілеті; қажетті ақпаратты, 

іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыруға түрлендіру, сақтау және өткізу қабілетін иелену. 

Интеллектуалдық құзыреттілік - үшін аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындау үшін кешенді 

тәсілді қолдану қабілеті; өзін-өзі білдіру және өзін-өзі дамыту әдістерін иелену, тұлғаның кәсіби 

демормациясына қарсы тұратын құралдарына иелену. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 

2013. - 592 c.  

Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. -  

Спицын Е.Ю. Полный курс истории России для учителей, преподавателей и студентов. В 4 кн., 2015.  

Чураков Д.О. История России XX - нач. XXI вв. Учебник для академического бакалавриата. - Проспект, 

2017. 

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: учебное пособие / 

А. А. Данилов. – Москва: Проспект, 2016. – 316 с. 

Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР / Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – 

М.: Книжный дом, 2013 – 368 с.  

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 
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Қазақстандағы демографиялық процестер 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

PD-3211 БД КВ   4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Алексеенко А.Н.  

Мақсаты – Қазақстандағы демографиялық процестерді сатылары мен мазмұнын талдау 

демографиялық саясат іске асырудың негізгі векторларын зерттеу 

 Пререквизиттер: курстарға қатысу үшін жалпы білім циклының пәндерін білу керек 

Пән мазмұны: «Қазақстандағы демографиялық процестер» оқу пәні демографиялық, этно-

демографиялық көрсеткіштердің және Қазақстандағы этносаралық қатынастарды процестерін талдауға 

бағытталған. 

Құзыреттілігі: Кәсіби құзыреттілігі көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау үшін 

іс жүзінде білімі мен қабілетін пайдалану, практикалық тәжірибе негізінде табысты жұмыс жасау. Эксперт-

аналитикалық құзыреттілік практикалық орталықтармен және үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы және 

бұқаралық ақпарат құралдары үшін ақпаратты дайындау және қайта өңдеу. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1 Анри Луи, Блюм Ален. Методика анализа в исторической демографии. Пер. с франц.. - М., 2015 

2 Алексеенко А.Н., Козыбаев М.К., Романов Ю.И. Этносы Казахстана. — Астана: Елорда, 2013 

3 Историческая демография: новые подходы, методы, источники. - М., 2017 

4 Масанов Н., Абылхожин Ж., и др. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2014 

5 Щербаков А.И. Основы демографии и государственной политики народонаселения. М., 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Қазақстанның экономикалық тарихы 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

ЕсIK-4206 БД КВ   4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Аубакирова Ж.С. 

 Мақсаты: студенттерді Қазақстанның  экономикалық тарихының қалыптасу, даму және жетілдіре 

түсу кезеңдерімен таныстырады. 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Тарихи өлкетану 

Пәннің мазмұны: Қазақстанның түрік кезеңінен бергі экономикалық тарихымен таныстыра отырып, 

Ресей империясының протектораты және кеңес мемлекеті кезеңдеріндегі экономикалық реформалар кезеңін 

қамти отыра, Қазақстан Республикасының экономикасының қазіргі жағдайына баға береді.  

Құзыреттілігі: Пән жалпы білім беру, дүниетанымдық, кәсібилік, сараптамалық, зерттеушілік 

құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиет: 

История Казахстана / под ред. К.С. Каражана .- Алматы : "NURPRESS", 2013.- 432 c. 2. 

 Аяган, Б.Г.Новейшая история Казахстана (1991 - 2014) Алматы : Атамұра, 2014. - 368 с. 

Казахстан: в цифрах и фактах.- Алматы: Статистика, 2013 

Модели перехода от административной экономики к рыночной. Алматы: Рауан, 2014 

Морозов Т.Р., Победина М.П., Поляк Г.Б. Региональная экономика: М.: Банки и биржа, ЮНИТИ, 2015 

Назарбаев Н.А. Долгосрочная стратегия развития Республики Казахстан: "Казахстан - 2030" - Алматы: 2014  

        Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Техника және тарихи мәтіндер мұрағат құжаттарын жұмыс істеу 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

TRADIT-4311 ПД КВ   4  7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Калимолдина Ж.А. 

Мақсаты: студенттерге қазіргі заман талабына жауап беретін мұрағат ісі саласына байланысты 

кешенді және ғылыми пән ретінде мұрағаттанудың теориясы негізіне байланысты білім беру. 

Пререквизиттер: «Мұрағат ісіне кіріспе», «Мұрағаттанудың теориясы мен әдістемесі», «Іс жүргізуді 

ұйымдастырудың тарихы», «Мемлекеттік мекемелердің тарихы» 

Пәннің мазмұны: Қазіргі технократиялық ойдың басымдығы орын алып отырған әлемде көптеген 

қоғамдық сала өкілдері мемлекет пен қоғамның өткен тарих алдындағы жауапкершілігінің артуын 
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адамзаттық құндылықтардың шарты тұрғысынан бағалауды ұсынып отыр. Осы сұранысты 

қанағаттандыруға бағытталған мамандықтардың біріне мұрағаттанушы мамандығын жатқызуға болады, 

себебі бұл мамандық өкілдері тарихшылар сияқты өткенді, қазіргіні және болашақты болжауға мүмкіндік 

жасайды.  

Қоғамдық қатынастардың өсуіне байланысты ақпараттық ресурстарға деген сұраның күн санап 

өсуде. Олардың қоғамдағы және мемлекеттегі маңыздылығы мұрағатпен тікелей байланысты, себебі онда 

ретроспективті ақпараттық мәліметтер сақталған құжаттар кешені сақталған.  

Курс барысында мұрағат ісінің тарихы, мұрағат ісінің теориясы мен әдістемесі,  мұрағаттардағы 

менеджмент пен маркетинг сияқты көпбағытты қамтитын мәселелер қарастырылады. 

Құзыреттілігі: Пән жалпы білім беру, дүниетанымдық, кәсібилік, сараптамалық, зерттеушілік 

құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: / М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Еремченко В.А. Делопроизводство и архивное дело. - М., 2014. 

Литвак Б.Г. Археография и историческое исследование. - М., 2016. М., 1987 

Кушнаренко Н.Н. Документоведение. Учебник. – Киев: Знания, 2015.  

Кудряев В.А. и др. Организация работы с документами. Учебник. М., 2013. 

Ларьков В. Документоведение. – Омск, 2018. 

Жакып А. Делопроизводство.– Астана, 2013. 

 Калтунова В.И. Деловое письмо. – М., 2013. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Көрші елдердің көші-қон саясаты 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

MPSBZ-4309 ПД КВ   4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Аубакирова Ж.С. 
Мақсаты: студенттерге көші-қон жүйесінің негізін түсінуіндіру. Халықаралық және ұлттық 

деңгейлерде, көші-қон процестерін өзара байланысын көрсету. Адамзат өркениетінің әр түрлі кезеңдеріндегі 

көші - қон мазмұны себептерін мен салдарын кеңінен үйрену. Дәйекті және мақсатты үрдістерді және көші-

қон процестерін реттейтін құқықтық нормаларды әзірлеуді оқуға үйрету, сондай-ақ оларға көші-қон заң 

білімін практикалық қолдану қабілетін машықтандыру. студенттерді қазіргі заманғы технологияларды 

коммуникативтік мүмкіндіктерін пайдаланып, шынайы ақпарат мәдениеті шеберліктерін меңгеру. 

Пререквизиттер: Қазақстандағы демографиялық процестер, Қазақ диаспорасының және 

тағдырының қалыптасу тарихы 

Пәннің мазмұны: қазіргі заманғы өркениеттің ең өткір проблемаларды ретінде көші-қонді зерттеу 

болып табылады. Бұл көптеген елдердің өміріне, саяси, әлеуметтік және экономикалық сілкіністердің көші-

қон процестерін жаңғыруына айтарлықтай байланысты. ХХ ғасырдың соңына қарай көрші елдердегіқөші 

қоны, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси тұрақтылық қысымды арттырды, сондай-

ақ оның ұлттық қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндірді. «Көрші елдерде көші-қон саясатын» бойынша оқыту 

курсы көршілес елдердің көші-қон процестерінің жақсы түсіну үшін арналған пән болып табылады. Көші-

қон негізінен тарихи фактор болып табылады. Халықтарының тарихында оның рөлі өте маңызды және өте 

көптеген аспектілері болып табылады. Көші қонның әр түрлі себептері бар, әсресе олардың табиғи 

құқықтары, көптеген қазіргі өнеркәсіптік елдер, мәселен Австралия, Канада, Ақш және басқа елдердегі сол 

кездегі бақытқа талпыну жолындағы іс әрекетіне байланысты өткен бірнеше ғасырда көрініс тапқан. Көші 

қон барысындағы ұзақ уақыттық зерттеу, және ғылымның жалпы тарихы,қөптеген білеміз,бұл ұқсас 

уақыттағы белгісіз немесе нақты емес қортындылардың нәтижесі. 

Құзыреттілігі: Басқа гуманитарлық ғылымдар, Көршілес елдерде әлеуметтік тәртіп цикл көші-қон 

саясатына «бірлесе отырып жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігін арттыру, әлемдік мәдениетінің негізгі 

құндылықтарды білім және өзінің кәсіби қызметінде оларға сүйенуге дайынболу, жеке және жалпы 

мәдениетті қалыптастырудың даму жиынтығын ұсынады. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в современном 

Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. - М., 2014.  

Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и 

сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 
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Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Демографиялық саясат және демографиялық болжам 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

DPDP-4312 ПД КВ   4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Аубакирова Ж.С. 

Мақсаты: студенттерге тарихи сипаттағы еңбектерге талдау жасаудағы талдау білімі мен 

дағдыларын дарыту, тдемографиялық білімнің  негізгі принциптерімен оларды таныстыру. 

Пререквизиттер: Демографияның негіздері  

Пән мазмұны: түсінік, классификация, демографиялық ғылыми – тәжірибелік мәнді зерттеулерді 

талдау кіреді. Әлеуметтік ғылымдардағы демографиялық болжам жасау. Қазақстандағы және әлемдегі 

демографиялық дамудың ықтимал сценарийі. Демографиялық болжамның рөлі мен мәні. Геосаяси 

міндеттер. 

Құзыреттілігі: Пән кәсіби мәселелерді, кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-

қатынасты шешу үшін, құзыреттілігін қалыптастыруға;тарихи материалдарды жинау үшін аналитикалық 

және жүйе операцияларын жүзеге асыру; тарихнамалық пен деректанулық тәсілдерді талдауға, зерттеуде 

қазіргі заманғы әдістерін қолдануға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в современном 

Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. - М., 2014.  

Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и 

сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

 

Демографиялық сараптама әдістері 

Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер 

саны 

MDAP-4313 ПД КВ   4 7 5 

Оқытушы / профессор А.Ә.Т.  Аубакирова Ж.С. 

Мақсаты: назарға әлеуметтік-экономикалық сипаттағы факторлардың әсерін ескере отырып 

демографиялық процестерді өңірлік сипаттамаларын табу және зерттеу болып табылады: 

Пререквизиттер: Қазақстандағы демографиялық процестер, Қазақ диаспорасының және 

тағдырының қалыптасу тарихы 

Пәннің мазмұны: ұқсас демографиялық сипаты бар кұрлықтарды, елдерді, аймақтарды бөлшектеуді 

қамтиды. Демографиялық аудандастыру халықтың саны молаю, миграция қарқындылығы көрсеткіштері, 

қоғамдық құрылымдардың әр түрлі көрсеткіштері негізінде. Демографиялық және аудандастыру ағынының 

заңдары мен демографиялық процестерінің сипаты әсер ететін факторлар. 

Құзыреттілігі: Пән кешенді, идеологиялық, кәсіби, аналитикалық құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған 

Ұсынылатын әдебиет: 

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в современном 

Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. - М., 2014.  

Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и 

сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра истории Казахстана и СГД 

Бакалавриат 5В011400 – «История» 

 

Информация 

 об 

университете 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза:РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский Государственный 

Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55. 

Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: на сайте 

 3. Руководство вуза 

Ректор – к.ю.н. Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Сералин  Г.А. 

Проректор по учебно-методической работе –д.б.н., доцент Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В.   

И.о. Декан ФИФМО – к.и.н. Оскембай А.А.  

Зав. каф.истории Казахстана и СГД – д.и.н. Жанбосинова А. 

 4. Общая информация о вузе:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках  

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной 

форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального 

образования – 3 года.  

- по 29 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года - 

для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для 

студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Взять с сайта по своей образовательной программе 

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 

высшего образования, утвержденных Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 19 января 2012 года № 111. Изменения внесены Постановлением 

Правительства РК от 19 апреля 2012 года №487, Постановление Правительства РК от 11 

февраля 2013 года № 110. 

 1. Общие положения 

1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова 

(далее университет) принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), 

техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. 

2. Формирование  студенческого контингента университета осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а 

также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 

предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 

образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных учебных 

заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется 

международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования 

(далее – ЕНТ) или комплексного тестирования (далее КТА). 

4.КТА проводится для выпускников организаций общего среднего образования 

(среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных 

(начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, 

выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся 

по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников 

республиканских музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные 

заведения за рубежом с 17 по 23 июля. 

 5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией 

университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование 

(колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на 

платной основе осуществляется по результатам КТА. Перечень родственных 

специальностей утверждается МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на 

платной основе осуществляется приемной комиссией университета на основе 

собеседования.   

6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на основе 

государственного образовательного заказа осуществляются приемной комиссией 

университета самостоятельно. Зачисление в число студентов производится на основании 

приказа МОН РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется в виде 

собеседования, проводимого приемной комиссией университета. 

7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом творческих экзаменов. 

Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной комиссией 

университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие специальности, 

указывают только одну творческую специальность. 

8. Поступающие на творческие специальности 5В010800«Физическая культура и спорт», 

5В010400 «Начальная военная подготовка», 5В010600  «Музыкальное образование», 

5В050400 «Журналистика», сдают творческие экзамены приемной комиссии 

университета. Количество творческих экзаменов равно двум. Творческие экзамены 

проводятся со 2 по 7 июля. Максимальное количество баллов по творческому экзамену - 

25. Лица, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не явившиеся на 

него, к комплексному тестированию для поступления по данной специальности не 

допускаются. Пересдача творческого экзамена не разрешается. 

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по двум 

предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории Казахстана. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе обладатели знака 

«Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение образовательного гранта по одной 

специальности. 

 9. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов абитуриент подает 

в приемную комиссию университета: 

-  заявление на бланке установленного образца; 

-  документ об образовании (подлинник); 

-  сертификат ЕНТ или КТА; 

-  доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

-  две фотокарточки размером 3x4; 

-  медицинскую справку по форме 086-У; 



- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 

10. В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение образовательного 

гранта указывает выбранные им специальности и вуз, в котором размещаются 

образовательные гранты по этой специальности. 

При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать четыре специальности. 

11. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский языки. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

12. Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-инвалиды, а также 

инвалиды с детства представляют заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об 

отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, 

подают в приемную комиссию университета документ, подтверждающий данное право и 

заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в 

установленные настоящими Правилами сроки. 

13. Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных 

грантов с 23 по 31 июля 2018 г. 

14. По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное количество баллов, 

необходимое для зачисления в число студентов, составляет 50, в том числе не менее 7 

баллов по профильному предмету (не менее 10 по каждому творческому экзамену). 

15. Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе на получение 

образовательного гранта (для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов I и II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны 

и инвалидам войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан), распространяются 

на все заявленные университетом специальности. 

3. Проведение комплексного тестирования  

16. Для проведения организационной и информационно-разъяснительной работы и 

соблюдения дисциплины по решению Министерства образования и науки РК создаются 

государственные комиссии по организации и проведению комплексного тестирования 

лиц, поступающих в высшие учебные заведения (далее – государственные комиссии). 

17.Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию университета 

заявление на бланке установленного образца, аттестат или диплом об окончании общего 

среднего образования (среднего общего), технического и профессионального 

(начального или среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник), 

квитанцию об оплате за участие в тестировании, две фотокарточки размером 3x4, 

медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего 

личность. 

Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. Комплексное 

тестирование проводится с 17 по 23 июля. 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 

удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

18. Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов на казахском или 

русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем 

предметам: казахскому или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана,  

математике и предмету по выбору, определяемому в зависимости от избранной 

специальности. 

19. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача тестирования не 

допускается. 

20. При проведении комплексного тестирования не допускается пересаживаться с места 

на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в 

аудиторию и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные 

средства связи (пейджер, сотовые телефоны). 

21. В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил представитель МОН РК 

составляет акт обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента, а также 

принимает решение об аннулировании результатов тестирования. 

22. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для обработки по 

истечении отведенного времени на КТА, представитель МОН РК составляет акт. При 

этом результаты экзаменационных материалов указанного лица не обрабатываются. 

23. Количество тестовых заданий по каждому предмету - 25. Правильный ответ на 

каждое тестовое задание оценивается одним баллом. 



24. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки результатов 

тестирования. 

25. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией в 

день его проведения. 

26. По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования 

выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной 

комиссией в течение трех календарных дней после тестирования. 

27. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного 

тестирования на период проведения тестирования создается апелляционная комиссия. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 

результатами комплексного тестирования и/или содержанием тестовых заданий. 

28. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от участников 

тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит 

предложение в Республиканскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу и 

информирует его об итогах апелляции. 

29. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления 

результатов комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в 

течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, пропуск на тестирование. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В 

случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию 

не рассматривается. 

Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной комиссии. 

 4. Зачисление в число студентов университета 

30. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета с 10 по 

25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

- документ о среднем общем (общем среднем), начальном профессиональном 

(техническом и профессиональном), среднем профессиональном (послесреднем)  или   

высшем образовании (подлинник); 

- 6  фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У  и карту о прививках; 

- сертификат   ЕНТ  или  комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию       об   оплате   и   договор   о   возмездном   оказании образовательных 

услуг (для поступающих на платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в университет на 

дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при поступлении на заочное 

отделение) . 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

31. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают 

заявление о приеме в  университет и зачисляются в число студентов приказом ректора. 

32. В университет зачисляются выпускники организаций общего среднего образования 

текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования, набравшие по 

результатам тестирования не менее 50 баллов, по следующим предметам: 

государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике 

и предмету по выбору, в том числе не менее 7-ми баллов по профильному предмету (не 

менее 10-ти по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам - не менее 4-

х баллов. 

33. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или 

комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на платное обучение 

или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены творческие экзамены, 

проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

34. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого банками 

второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов университета при 

предоставлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на 

рассмотрении, при этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной 



в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления 

абитуриента, на период оформления образовательного кредита, но не более четырех 

недель с момента получения справки с банка. 

35. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 

засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после 

зачисления лиц, в течение первого семестра обучения. 

36. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в ВКГУ имени 

Сарсена Аманжолова, самостоятельно решаются приемной комиссией университета и 

оформляются протоколом. 

Информация 

о программах 

обучения 

(каталог 

курсов) 

1 Общая характеристика программы обучения 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Бакалавр образования по специальности 5В011400 – «История»  

Уровни (ступени) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования 

(магистратура) 6М020300 «История» и 6М011400 «История». 

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в 

высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на специальность 

5В011400 - «История» необходимо выбрать дисциплину профиля школьного курса 

«Всемирная история», «География».  

 - по 2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается 

разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного 

компонента. 

Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 

обучения: 

Бакалавры по специальности 5В011400-История могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- образовательная (педагогическая); 

- научно-исследовательская; 

- консультационная; 

- культурно-просветительская; 

- организационно-управленческая. 

Бакалавры по специальности 5В011400-История могут выполнять следующие функции:  

- осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования;  

- обеспечивать единство обучения, воспитания и развития; 

- совершенствовать методы и технологию обучения; 

- выявлять актуальные направления исследований в области педагогики, истории;  

- оказывать консультационную помощь по организации учебного процесса и вопросам 

истории; 

- управлять деятельностью учебного заведения; 

- координировать работу структурных подразделений, общественных организаций;  

- проводить культурно-просветительскую работу среди учащихся. 

Типовые задачи профессиональной деятельности. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- планирование уроков, внеурочной воспитательной работы; 

- совершенствование методики преподавания истории;  

- улучшение системы принятия управленческих решений в области образования. 

Направления профессиональной деятельности 

- история Казахстана, всемирная история, музееведение; 

- археология; этнология; архивоведение 

Содержание профессиональной деятельности. 

Основное содержание проф.деятельности бакалавра-историка заключается в: 

-образовательной (педагогической); 

- воспитательной; 

- производственно-управленческой; 

- культурно-просветительской; 

- консультационно-реферативной. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 5В011400-История 

должен: 

иметь представление:  



- о процессах и явлениях живой и неживой природы, общественной жизни, понимать и 

владеть методами познания на уровне, необходимом для решения задач, возникающих 

при исполнении профессиональных функций; 

- о базисных ценностях культуры и месте культуры Казахстана в цивилизации;  

- о человеке как индивиде, личности, субъекте деятельности и индивидуальности и 

методах его изучения; понимать роль психологических факторов в решении проблем 

прикладного характера в сфере обучения, воспитания, общения и труда; 

- о месте человека в эволюции Земли и влиянии его деятельности на окружающую среду. 

знать:  

- основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;  

- основные базовые понятия экономической теории и понимать сущность экономических 

процессов; 

- основные направления решения проблемы связи обучения и развития, структуру и 

функции учебной деятельности, принципы организации обучения;  

- основы теории и методологии источниковедения, источники по истории Казахстана, 

комплекс вспомогательных исторических дисциплин: исторической хронологии, 

нумизматики и т.д.; 

- единые концептуальные подходы к изучению культуры народов Центральной Азии и 

Казахстана, а также особенности исторической географии Отечества;  

- обязательный минимум по специальным дисциплинам специальности:  

истории первобытного общества, археологии, этнологии, истории древнего мира, 

античности, истории средних веков, древней и средневековой истории Казахстана, новой 

и новейшей истории Казахстана, новой и новейшей истории зарубежных стран, 

историографии, истории сопредельных стран и народов; 

- основы общей психологии и общей педагогики; средства и методы педагогической 

деятельности уметь: 

- использовать методы социально-гуманитарных наук в различных своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии, на 

научной основе организовывать свой труд; 

- пользоваться компьютером в профессиональной деятельности; 

- уметь видеть психологическую проблематику в рамках своей специальности.  

иметь навыки: 

- системными знаниями мировоззренческого характера;  

- навыками практической работы в археологических, этнографических экспедициях;  

- методикой проведения учебных занятий по истории по программе среднего 

образования, методической и организационной работы по созданию кабинетов истории, 

элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций;  

- основами арабского или латинского языка для работы с источниками.  

быть компетентным: 

- в профессионально-педагогической и научной деятельности, в решении 

педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся и студентов. 

По завершению программы обучения на бакалавриате, выпускник 5В01100 «История» 

может продолжить образование в магистратуре 6М020300 «История», 6М011400 

«История». 

Дополнительна

я информация 

для 

обучающихся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 1789 мест, в котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается работой столовой в 

учебных корпусах университета. 

Адрес  Наименование объекта 

питания 

(столовая,буфет,кафе) 

Пропускная 

способность 

(количество 

посадочных 

мест) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

объекта питания 

санитарным 

правилам и нормам 

(дата и номер) 

Учебный корпус №1 

(ул.30-й 

Столовая 60 

  

№ 1537 

10.08.2010г. 



Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. 

Гв.дивизии,34) 

 
Столовая 

  

  

 

32 

Учебный корпус №2, 

 (ул.Бажова,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010г. 

Учебный корпус №3     

(ул.30-й 

Гв.дивизии,36) 

Столовая 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009г. 

Учебный корпус №4  

(ул.Революционная2а) 

Столовая 

 

28 № 915 

10.06.2009г. 

Учебный корпус №7  

 (ул.Ворошилова,14) 

Столовая 

 

32 № 1535 

10.08.2010г. 

Учебный корпус №9  

(ул.Крылова,72) 

Столовая 

  

36 № 1536 

10.08.2010г. 

 



Имеется договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей 

№ 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников 

городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло НДП «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Условия для обучения(материальная база для занятий): 

Вставить свои оборудования, количество компьютерных классов, читальных 

залов, библиотек и т.д. 

Студенческие ассоциации. 

− -студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

− -дебатный клуб ВКГ 

− -студенческая юридическая клиника 

− -хореографическая студия «Әлем» 

− -фольклорный казахский ансамбль 

− -студенческий театр 

− -команды КВН факультетов 

− -творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

Структура программы с указанием  кредитов (60 кредитов ECTSТ в год) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество кредитов 

по ECTS 

Семестр 

1 курс 

ООД ОК K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

БД КВ OAG -1203 Араб графикасының негіздері 

Основы арабской графики 

Bases of the Arab graphics 

5 1 

ООД КВ OP -1104 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

3 1 

ООД КВ OE -1105 Экономика негіздері 

Основы экономики и  

The Basics of the Economics 

3 1 

БД ОК FRSh -1206 Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Физиология развития 

школьников 

Physiology of development of 

school students 

3 2 

ООД КВ PS -1110

  

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology 

5 1 

БД КВ DIK -1211 Қазақстанның ежелгі тарихы 

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan 

5 1 

БД КВ Arh -1203 Археология 

Археология 

Archeology 

7 2 

БД КВ IAA -1202 Археологиядағы пәнаралық 

тәсіл 

Междисциплинарные подходы  

7 2 



в археологии 

Interdisciplinary approaches in 

archeology 

ПД КВ VID -1304 Қосалқы тарихи пәндер 

Вспомогательные 

исторические дисциплины 

Additional Historical Disciplines 

5 2 

ПД КВ ОD 1301 Демографияның негіздері  

Основы демографии 

Fundamentals of demography 

ПД КВ Eth - 1312 Этноархеология 

Этноархеология 

Ethnoarcheology  

5 2 
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2 курс 

ООД ОК IKT -2108 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілде) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English 

language) 

5 3 

ООД ОК Fil -2102 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД ОК TMVR -

2209 

Тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Теория и методика 

воспитательной работы 

Theory and technique of 

educational work 

3 4 

БД ОК MO -2201 Білім берудегі менеджмент 

Менеджмент в образовании 

Management in education 

3 4 

БД ОК Psi -2203 Психология 

Психология 

Psychology 

5 3 

БД ОК Ped -2202 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

5 4 

ПД КВ HE  -2306 Тарихи этнология 

Историческая этнология 

Historical ethnology 

5 4 

БД КВ ID-2207 Тарихи демография 

Историческая демография 

Historical demography 

ПД КВ AW-2302 Академиялық (тарих) жазу 

Академическое (историческое) 

письмо 

Аcademic (histori) Writing 

5 4 

БД KB SIK - 2207 Қазақстанның ортағасырлар 

тарихы 

Средневековая история 

Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 

5 3 

ПД OK ITN - 2308 Түрік халықтарының тарихы 

История тюркских народов 

History of the Turkic peoples 

3 3 

БД КВ IDM -2206 Ежелгі дүние тарихы 5 3 



История Древнего мира 

Ancient history 

БД КВ WCA -2205 Ежелгі әлемдік өркениеттер  

Мировые цивилизации 

древности 

World civilizations of antiquity 

БД КВ OAAET -

2208 

Орта ғасырлардығы Азия және 

Африка елдері тарихы 

История стран Азии и Африки 

в средние века 

Medieval history of the countries 

of Asia and Africa 

5 4 

БД ОК ТКО-2204 Критериалды бағалау  

технологиясы 

Технология критериального 

оценивания 

Сriteria-based assessment 

technology 

3 3 

ПД КВ E-2308 Этнография 

Этнография 

Etnography  

3 4 

БД КВ HCHEKRH

T-2209 

Шығыс Қазақстан облысы 

тарихи-мәдени мұра: Тарихи 

туризм 

Историко-культурное 

наследие Восточно-

Казахстанской области: 

Исторический туризм 

Historical and cultural heritage 

of the East Kazakhstan region: 

historical tourism 

5 4 

БД КВ OAK-2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 3 
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3 курс 

БД ОК PK(R)Ya -

3210 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

Language 

3 5 

БД ОК POIYa -

3209 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign 

language 

3 6 

БД ОК MPI -3312 Тарихты оқыту әдістемесі 

Методика преподавания 

истории 

Principles of history teaching 

5 5 

ПД КВ IK- 

3317 

Тарихи өлкетану 

Историческое краеведение 

Historical study of local lore 

5 5 

БД ОК IO-3211 Инклюзивті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

БД КВ NIK -3213 Қазақстанның жаңа тарихы 

Новая история Казахстана 

Contemporary history of 

5 6 



Kazakhstan 

БД КВ ISV -2207 Орта ғасырлар тарихы 

История средних веков 

History of the Middle Ages 

5 5 

БД КВ WCMA -

3203 

Орта ғасырларда Дүниежүзілік 

өркениет 

Мировые цивилизации 

средневековья 

World civilization of the Middle 

Ages 

БД КВ NNIEA -

3214 

Еуропа мен Америка елдерінің 

жаңа және қазіргі заман 

тарихы 

Новая и новейшая история 

Европы и Америки 

New and the newest history of 

the Europe and America 

7 6 

БД КВ SPPTCA -

3216 

Орталық Азиядағы әлеуметтік-

саяси және философиялық ой 

Общественно-политическая и 

философская мысль 

Центральной Азии 

Socio-political and philosophical 

thought in Central Asia 

5 5 

БД КВ IKTBSSB -

3204 

Орта ғасырлардағы дәстүрлі 

шығыс қоғамдастықтарының 

мәдениетінің тарихы 

История культуры 

традиционных восточных 

сообществ в средние века 

The history of culture in 

traditional Eastern communities 

in the middle agees 

5 5 

БД КВ NNIAA -

3215 

Азия мен Африка елдерінің 

жаңа және қазіргі заман 

тарихы 

Новая и новейшая история 

Азии и Африки 

New and the newest history of 

Asia and Africa 

5 6 

БД КВ IIK -3212 Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

Историография истории 

Казахстана 

Historiography of Kazakhstan 

history 

5 6 

 

БД КВ 

IIK -3213 Қазақстан тарихының 

деректануы 

Источниковедение истории 

Казахстана 

the Source study of history of 

Kazakhstan  

БД КВ ED-3210 Экономикалық демография 

Экономическая демография 

Economic demography 

5 6 

БД КВ PD-3211 Саяси демография 

Политическая демография 

Political demography 

5 6 
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4 курс 



ООД ОК SIK-4105 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

5 7 

ПД КВ THFKD -

4301 

Қазақ диаспорасының 

қалыптасуы мен тағдыры 

История формирования и 

судьбы казахской диаспоры  

The history of the formation and 

fate of the Kazakh Diaspora 

5 7 

ПД КВ MMII -4302 Ресей және Кеңес 

мемлекетінің тарихы 

История России и советского 

государства 

History of Russia and the Soviet 

state 

5 7 

ПД КВ IZ -4308 Қазақстандағы демографиялық 

үдерістер  

Демографические процессы в 

Казахстане 

Demographic processes in 

Kazakhstan 

5 7 

БД КВ EcIK-4206 Қазақстанның экономикалық 

тарихы 

Экономическая история 

Казахстана 

Economic history of Kazakhstan 

5 7 

ПД КВ MiTPIT-

4310 

Тарихи мәтіндерді аударудың 

әдістемесі және техникасы 

Методика и техника перевода 

исторических тестов 

Technique and technology of 

transfer of historical texts 

5 7 

ПД КВ TRADIT-

4311 

Мұрағаттық құжаттармен және 

тарихи мәтіндермен жұмыс 

істеу әдістемесі 

Техника работы с архивными 

документами и историческими 

текстами 

Technology of work with 

archival documents and 

historical texts 

5 7 

ПД КВ 

  

MPSBZ-

4309 

Көрші елдердің көші-қон 

саясаты 

Миграционная политика в 

странах ближнего зарубежья 

Migration policiesin the 

neighboring countries 

5 7 

ПД КВ 

  

DPDP-4312 Демографиялық саясат және 

демографиялық болжам 

Демографическая политика и 

демографическое 

прогнозирование 

Population policy and 

demographic forecasting 

5 7 

ПД КВ 

 

MDAP-431 

3 

Болжамды демографиялық 

талдау әдістері 

Методы демографического 

анализа прогноза  

Methods of demographic 

5 7 



analysis and forecasting 

  Өндірістік (педагогикалық) іс-

тәжірибе 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Field (School)practice 

11 8 

  Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная практика 

Pre-diploma practice 

7 8 

  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the 

specialty 

1 8 

  Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу және қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 

Writing and defense of the thesis 

(project) 

2 8 
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 Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре проводится защита дипломной работы и Государственный экзамен по 

специальности.  

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании государственной 

аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Жаманбаева Л.К., магистр, старший преподаватель кафедры истории Казахстана и 

СГД читает курсы: «Новая история Казахстана», «Мировые цивилизации древности, 

«История древнего мира», «Новая и новейшая история Азии и Африки», «История 

культуры традиционных восточных сообществ в средние века»,; 

2) Аубакирова Ж.С., к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана и СГД читает курсы: 

«Методика преподавания истории», «Экономическая история Казахстана», 

«Демографическая политика и демографическое прогнозирование», «Историческая 

демография», «Основы демографии», «Методы демографического анализа прогноза», 

«Миграционная политика в странах ближнего зарубежья»; 

3) Алексеенко А.Н. д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана и СГД читает курсы: 

«Демографические процессы в Казахстане», «Историческая демография», «Основы 

демографии», «Экономическая демография», «Политическая демография»; 

4) Булгынбаева А.К., старший преподаватель кафедры истории Казахстана и СГД, 

магистр истории, читает курсы по дисциплинам: «Вспомогательные исторические 

дисциплины», Мировые цивилизации средневековья, «История средних веков»; 

5) Егоренкова Е.Н., старший преподаватель кафедры истории Казахстана и СГД, магистр  

истории, читает курсы по дисциплинам «История древнего мира», «Мировые 

цивилизации древности», «История средних веков», «Мировые цивилизации 

средневековья»; «История культуры традиционных восточных сообществ», «История 

Азии и Африки в средние века», «Новая и новейшая история Европы и Америки», 

«Новая и новейшая история Азии и Африки», «История культуры традиционных 

восточных сообществ в средние века»; 

6) Жанбосинова А.С., д.и.н., Профессор кафедры истории Казахстана и СГД, читает 

курсы по дисциплинам «Современная история Казахстана»; 

7) Игибаев С.К., д.и.н.,  Профессор кафедры истории Казахстана и СГД, читает курсы по 

дисциплинам «Источниковедение истории Казахстана», «Историография истории 

Казахстана»; 

8) Казбекова А.Т. старший преподаватель кафедры истории Казахстана, магистр  

истории, читает курсы по дисциплинам «История тюркских народов», «Историко-

культурное наследие Восточно-Казахстанской области: исторический туризм»; 

9) Жириндинова К.Р., магистр истории, старший преподаватель кафедры истории 



Казахстана и СГД, читает курсы по дисциплинам «Древняя история Казахстана», 

«Средневековая история Казахстана», «Историческое краеведение»; 

10) Нурбекова Р.К., к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана и СГД, читает курсы по 

дисциплинам: Основы арабской графики, «Новая и новейшая история Европы и 

Америки», «Новая и новейшая история Азии и Африки», «Академическое 

(историческое) письмо»; 

11) Өскембай А.А., к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана и СГД, читает курсы по 

дисциплинам «Методика преподавания истории», «Общественно-политическая и 

философская мысль Центральной Азии» «История тюрских народов», «История 

формирования и судьбы казахской диаспоры»; 

12) Ражепаева Ф.З., к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана и СГД, читает курсы: 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «Академическое (историческое) 

письмо», «История России и советского государства»; 

13) Кариев Е.М. преподаватель кафедры истории Казахстана и СГД, магистр истории, 

читает курсы по дисциплинам «Археология», «Этноархеология», «Историческая 

этнология», «Междисциплинарные подходы в археологии», «Этнография»; 

14) Хизат А. Преподаватель кафедры истории Казахстана и СГД читает курсы по 

дисциплинам иностранные языки, «Методика и техника перевода исторических 

текстов»; 

15) Калимолдина Ж.А. преподаватель кафедры истории Казахстана и СГД, магистр 

истории, читает курсы по дисциплинам «Техника работы с архивными документами и 

историческими текстами». 

 2 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (КУРСОВ, ЮНИТОВ): 

 

Древняя история Казахстана 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

DIK -  1205 БД КВ ООМ 1  1  3  

Ф.И.О лектора/профессора Жириндинова К.Р. 

Цель - Изучение курса «История Казахстана (древность)» призвано способствовать формированию у 

студентов научного мировоззрения, раскрывать процесс становления человеческого общества на конкретно-

историческом материале Казахстана. В процессе изучения курса студенты должны научиться рассматривать 

исторический материал во взаимосвязи, в совокупности развития, уметь анализировать материал на 

принципах объективности, историзма, научности. 

 Пререквизиты: Для посещения курса студент должен знать основы истории, культурологи, 

археологии. Владеть основным категориальным аппаратом социальных наук («общество», «человек», 

«ценности», «индивид», «прогресс», «развитие»). 

Содержание курса дисциплины: Казахстан - зона древнейшего расселения человека на территории 

Евразии. Время и пути расселения архантронов на территории Казахстана. Археологические памятники 

эпохи палеолита, мезолита, археологические культуры эпохи неолита и энеолита на территории Казахстана. 

Казахстан в сако-сарматскую эпоху Переход к полукочевому и кочевому скотоводству и металлургии 

железа. Экстенсивный характер хозяйственной деятельности. Раннегосударственные образования хунну, 

усунь, кангюй 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию; Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных. 

Рекомендуемая литература: 

Акишев К.А. Древние и средневековые государства на территории Казахстана (этюды исследования) 

Монография. - Отв. ред. М.К. Хабдуллина. — Алматы, 2013. — 192 с. 

Абилов А.Н., Евдохимов В.В. Казахстан в древности: Учебное пособие Караганда, 2013. – 284 с. 

Бейсенов А.З. (отв. ред.). Казахстан в сакскую эпоху. Коллективная монография — Алматы: Институт 

археологии им. А.Х. Маргулана, 2017. — 228 с.  

Майданали З. Древняя история Казахстана (тюркский период). – Алматы: Раритет, 2014. – 168 с. 

Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі 

дәуірлерде. Алматы, 2017. – 352 б.  

Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины XX века: Учебное пособие. - 

Алматы, 2015. – 352с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 



Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Археология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Аrh-1203 БД КВ МВОС 1 2 3  

Ф.И.О лектора/профессора Кариев Е.М. 

Цель: привить студенту знания и навыки работы с историческим материалом, сформировать 

представления и историческое сознание, способствовать их активному участию в решении задач, стоящих 

перед государством. 

Пререквизиты: Для посещения курса студент должен знать основы истории, культурологии. Владеть 

основным категориальным аппаратом социальных наук («общество», «человек», «ценности», «индивид», 

«прогресс», «развитие»). 

Содержание курса дисциплины: Археология как наука. Письменные и вещественные источники. 

Археологические памятники, их типология. Археологическая периодизация. Типы датирования 

археологических объектов: филологические методы, методы естественных наук, собственно 

археологические методы. Историография изучения памятников археологии, в том числе на территории 

Казахстана.  Происхождение человека. Памятники каменного века: палеолит, мезолит, неолит. Основные 

орудия труда. Хозяйственная деятельность древнего человека: охота, собирательство. Памятники 

первобытной культуры. Зарождение и развитие производящего хозяйства – неолитическая революция. 

Изобретение керамики и ткачества. Особенности развития племен Казахстана в каменном веке. Период 

палеометаллов: энеолит – меднокаменный век, бронзовый век. Открытие металлов, первые очаги 

металлургии. Изменения в хозяйственной жизни племен. Памятники бронзового века Евразии. 

Андроновская и срубная культурно-исторические общности. Ранний железный век, проблемы 

периодизации. Памятники раннего железного века Евразии. Хозяйственное и культурное развитие племен 

Казахстана в раннем железном веке.  

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных. 

Рекомендуемая литература: 

Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога. – Донецк, 2012. – 622 с.  

Мартынов, А. И. Археология: учебник для бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 460 с.  

Малиничев Г.Д. Археология по следам легенд и мифов. – М: Вече, 2014. – 384 с.: илл. 

Черных Е.Н., Мишина Т.Н. Междисциплинарная интеграция в археологии. – М: ИА РАН, 2016. – 384 с. 

Мартынов А.И. Археология: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 2018. – 472 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Основы демографии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

AW 1301 ПД КВ МВОС 1  2  3  

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н. 

Цель: сформировать у студентов представление об основных демографических закономерностях, 

базовых компонентах процесса формирования и воспроизводства населения, методах сбора 

демографической информации и специальных методах анализа данных о населении, демографических 

прогнозах и демографической политике 

Пререквизиты: Введение в специальность История, Древняя история Казахстана, археология  

Содержание курса дисциплины: Предмет и объект демографии, подходы к определению. Виды 

движения населения; основные понятия, категории: процессы формирования населения, рождаемость, 

смертность, миграция, воспроизводство населения, демографически взрыв, демографическая катастрофа, 

когорты, поколения, состав населения по полу, возрасту; виды демографического поведения. Социология 

демографического поведения  

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 



формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных. 

Рекомендуемая литература: 

Борисов В. А. Демография Изд.5-е. М.: 2015.  

Волгин Н.А. Современные тенденции развития демографических процессов. М.,2013. 

Демография: Учебно-практическое пособие / С.Н. Лысенко. - М.: 2012.  

Карманова М.В. Демография. Учебник и практикум.М., 2017. - 287 с. 

Демография и статистика населения. Сборник задач для бакалавров. М.: Логос:2013 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Этноархеология  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Eth-1312 ПД КВ  1 2 5 

Ф.И.О лектора/профессора Кариев Е.М.  

Цель- сформировать у студентов научное мировоззрениие о поведении человека и его материальной 

культуре, которые отражены в археологических артефактах. 

Пререквизиты: Дисциплины цикла ООД 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса включает разделы, охватывающие блок 

теоретических и практических знаний, дисциплина направлена на формирование профессиональных, 

аналитических и исследовательских компетенций 

Компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных, специальных компетенций: способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов. 

Рекомендуемая литература: 

Томилов Н.А. Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса 

развития // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. – Омск: 

Издательский дом «Наука», 2013. – 394 с. 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

386 с. 

Томилов Н.А. Народная культура в исследованиях омских археологов, этнографов и культурологов // 

Народная культура Сибири: Материалы XXII научно-практического семинара Сибирского регионального 

вузовского центра по фольклору. – Омск: Изд-во Омск. педагогич. ун-та, 2014. – С. 18-22. 

Томилов Н.А. Межотраслевые исследования в научной серии "Этнографо-археологические 

комплексы: проблемы культуры и социума" // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 

2016. № 4. С. 197-206. 

Гельман Е.И. Этноархеологические исследования керамики // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2017. № 10(84): в 2-х ч. Ч. 1. C. 43-46. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Академическое (историческое) письмо 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

AW 1301 ПД КВ МВОС 1  2  3  

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З., Булгынбаева А.К. 

Целью данного курса является углубление и обобщение знаний по происхождению и развитию 

письма; получение и совершенствование навыков работы с научным текстом. 

Пререквизиты: Введение в специальность История, Древняя история Казахстана, археология  

Содержание курса дисциплины: совершенствование знаний в области научно-академического 

языка, а также навыков и умений, необходимых для эффективного написания работ разной категории с 

учетом грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных особенностей письменной речи. 

Содержание дисциплины направлено на формирование академического научного стиля изложения 

исследовательских результатов. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 



готовность и способность к самообразованию. Компетентность методическая в области способов 

формирования знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных. 

Рекомендуемая литература: 

Бодянский О. О времени происхождения славянских письмен. - М., 2016, 504 с. 

Кобрин. Вспомогательные исторические дисциплины. - М., 2016 

Добиаш-Рождественская О. История письма в Средние века. Руководство к изучению латинской 

палеографии. - М., 2014. 

Лебон Гюстав: История арабской цивилизации. - М., 2015. 

Шайхулин Т.А. Арабский почерк. - Казань. 2016 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Мировые цивилизации древности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

WCA -2209 БД КВ МВОС 2  3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Цель: формирование целостного представления о времени становления и развития первых 

государств и связанных с этим проблем, таких как процессы формирования протогосударств, социогенеза, 

особенностей становления и развития государства в Европе и на Востоке 

Пререквизиты: История первобытного общества, История Казахстана, Философия, Социология, 

Политология 

Содержание курса: Введение в историю мировых цивилизаций. Проблема возникновения 

древнейших цивилизаций. Понятие «античность». Древнегреческая цивилизация: генезис и основные 

факторы развития. Средневековые цивилизации Запада и Востока. Западноевропейский и 

восточноевропейский варианты средневекового исторического развития. Духовная революция эпохи 

Возрождения. Западная цивилизация в эпоху Нового времени. Изменения в социально-экономической сфере 

XVII-XIX вв. Генезис капиталистических отношений. Промышленная революция и становление 

современной Западной цивилизации. Эпоха Просвещения: время буржуазных революций. Просвещенный 

абсолютизм. Научно-техническая революция, ее развитие и воздействие на мировой цивилизационный 

процесс. Становление постиндустриальной цивилизации. Человек в ситуации постиндустриальной 

цивилизации. Проблемы трансгуманизма. Интеграционные процессы в Европе. Усиление кризисных 

явлений в цивилизациях Востока.   Страны «золотого миллиарда» и страны «третьего мира»: различия в 

сферах качества жизни, науки, экономики, культуры.  Общества массового потребления. Международная 

миграция населения. Мультикультурализм. 

Компетенции:использование в практической деятельности знаний и способность выполнять задачи 

в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на основе практического опыта. 

Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области исторических наук на 

достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 

Рекомендуемая литература: 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск: 

«Берель», 2017. -140 с.. 

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: «Берел», 2018. -137. 

Боттеро Ж. и др.Ранние цивилизации Ближнего Востока. История возникновения и развития древнейших 

государств на земле. - М., 2016 

 Девлетов О. У. Лекции по истории Древнего Востока: учебное пособие.- М., Директ-Медиа, 2015. 

 Анджела А. Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой. – М., КоЛибри, 2018 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

История стран Азии и Африки в средние века 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

WCMA -3206 БД КВ МВОС 3  4 3 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Цель: является: создание у студентов целостного представления о средневековом периоде в истории 

стран Востока, знакомство со спецификой и характерными чертами его основных локально-исторических 

обществ. 

Пререквизиты: История средних веков, мировые цивилизации средневековья 



Содержание курса дисциплины: Складывание феодальных отношений в Китае. Китай после 

крушения империи Хань. Экономический подъем в VII-VII вв. Империя Суй. Империя Тан. Внешняя 

политика, «Период пяти династий и десяти царств». Империя Сун. Китай под властью монголов. 

Образование империи Юань. Династия Мин. Внешняя политика. Проникновение европейцев в Китай, 

Маньчжурское завоевание. Династия Цинь. Япония, Индия в раннее средневековье. Иран в период перехода 

от рабовладения к феодализму. Образование и развитие раннефеодального арабского государства. 

Образование государства Тимура и его завоевательные походы. Развитие феодальных отношений в Корее. 

Япония Х-ХV вв. Феодальное государство в Индии ХІ-ХV вв. Центральная Азия и Закавказье в ХІІІ-ХV вв. 

Иран в ХІІІ-ХV вв. Средневековая Турция в ХІ-ХV вв. Арабские феодальные государства в Азии и Северной 

Африке в VІІІ-ХV вв. Османская империя, арабские страны. Тропическая и южная Африка в ХV-ХVІІ вв. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Рекомендуемая литература: 

Дьячков С. В. История средневекового Востока: Конспект лекций. М. 2013. 

Алаев Л. Средневековая Индия. История: политическая, социальная, экономическая, культурная. – М., 

URSS, 2018 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.2017 

Финкель Кэролайн История Османской империи. Видение Османа. - М., АСТ, 2017/ 

Васильев Л.С. и др. История Китая. Учебник. - М., МГУ,2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Этнография 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

Е-2308 ПД КВ  2 4 5 

Ф.И.О лектора/профессора Кариев Е.М.  

Цель: дисциплины для обеспечения формирования у студентов знаний об основных этапах развития 

этногенеза, этноистории и этнокультуры народов мира, закономерностях и особенностях протекания 

этнопроцессов от древности до современности с целью понимания ими социокультурных и политических 

условий развития стран региона и мира, выявления устойчивых тенденций их исторической динамики, для 

прогнозирования будущего. 

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Археология  

Содержание курса дисциплины: базовые знания в области этноистории и этнокультуры народов 

мира от появления древнейших людей до начала XXI в., об основных закономерностях и особенностях 

протекания этнопроцессов и их влиянии на современное общество в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование общеобразовательной, мировоззренческой, 

профессиональной, аналитической компетенций. 

Рекомендуемая литература:  

Томилов Н.А. Этноархеологическое направление отечественной науки: периодизация процесса 

развития // Творчество в археологическом и этнографическом измерении: сборник научных трудов. – Омск: 

Издательский дом «Наука», 2013. – 394 с. 

Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие.  - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

386 с. 

Томилов Н.А. Народная культура в исследованиях омских археологов, этнографов и культурологов // 

Народная культура Сибири: Материалы XXII научно-практического семинара Сибирского регионального 

вузовского центра по фольклору. – Омск: Изд-во Омск. педагогич. ун-та, 2014. – С. 18-22. 

Томилов Н.А. Межотраслевые исследования в научной серии "Этнографо-археологические 

комплексы: проблемы культуры и социума" // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 

2016. № 4. С. 197-206. 



Гельман Е.И. Этноархеологические исследования керамики // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2017. № 10(84): в 2-х ч. Ч. 1. C. 43-46. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский 

 

Историческое краеведение 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IK-2202 ПД КВ ОМС 2 3 3 

Ф.И.О лектора/профессора Жириндинова К.Р. 

Цель –  чёткое представление предмета курса, показа его роли в жизни общества, отражения на всех 

занятиях конкретной краеведческой тематики, с указанием на приемы краеведческого поиска, 

краеведческого анализа и краеведческого просветительства, по содержанию связанных с «чистой» историей 

края, с историей и археологией края, с историей и этнологией края, с музеями и  архивами, реализация 

программы «Рухани жангыру». 

 Пререквизиты: Для посещения курса студент должен освоить курсы История Казахстана в 

древности, Археология. 

 Содержание курса дисциплины: По данному курсу рассматривается история краеведческой 

терминологии, история накопления краеведческих знаний, история краеведческого движения, его главных 

центров (всё в привязке к территории современного Казахстана). Особое внимание в курсе уделено 

краеведческим источникам и таким краеведческим объектам, как история любого учебного центра, любой 

улицы, микрорайона города, любого населенного пункта, района, любой области. В курсе уделено внимание 

научным паспортам, экспозиции историко-краеведческих музеев, их образовательной и просветительской 

деятельности. Овладение теоретическими и практическими знаниями предлагаемой дисциплины может 

способствовать применению своих умения для работы в музее, архиве. По линии школьного краеведения в 

деталях рассматривается поурочная работа учителя и учащихся, посвященная истории края. 

Компетенции: Профессиональная компетенция (Кп) использование в практической деятельности 

знаний и способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, успешно действовать на 

основе практического опыта. Компетентность специальная в области преподаваемой дисциплины, 

готовность и способность к самообразованию; Компетентность методическая в области способов 

формирования  

знаний, умений учащихся, организация продуктивной учебно-познавательной деятельности 

(приобретение знаний из различных источников информации, в т.ч. дополнительных. 

Рекомендуемая литература: 

Дорофеев М. Историческое краеведение. Учебник. – Москва «Академия», 2014. – 322 с.  

Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение:. - Томск, 2013. – 221 с. 

История краеведческого движения в Восточном Казахстане в XX веке. Усть-Каменогорск, 2013. -  

Кадирбаева Д.А., Джумабеков Ж.А. Өлкетану. Қарағанды, 2017. – 71 б.  

Никонова М. Краеведение. Москва, 2013. – 192 с.  

Краеведение. Учебное пособие. Новосибирск, 2018. – 251 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен  

Язык обучения: русский, казахский 

 

История средних веков 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ISV -3206 БД КВ МВОС 3  4 3 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Жаманбаева Л.К. 

Цель: изучение студентами фактической истории Западной Европы, неславянских стран 

Центральной Европы и Византийской империи в период Средних веков и Раннего Нового времени (V–

первая половина XVII вв.), закономерностей эволюции феодальной общественной системы и её 

особенностей в странах названного региона и на их примере общих закономерностей всемирной истории. 

Пререквизиты: История Древнего мира, Мировые цивилизации древности 

Содержание курса дисциплины: Европа на рубеже античности и средневековья. Общественный 

строй древних германцев до IV в.н.э. Гунны в эпоху Великого переселения народов в Европе. Развитие 

феодализма во Франкской державе. Византия в ІV-ХІІ вв. Западная Европа в конце раннего средневековья. 

Возникновение и рост средневековых городов. Крестовые походы. Запад и Восток в период крестовых 

походов. Франция, Англия, Германия, Италия и другие страны Европы в XI-ХV вв. Средневековая культура 

Западной Европы и Византии в ХI-ХV вв. Ранее Возрождение и гуманизм в Италии ХI-ХV вв. 



Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы. Великие географические 

открытия и возникновение колониальной системы. Германия в XVI-XVII вв. Реформация в Швейцарии. 

Феодальная реакция и контрреформация в Европе. Нидерландская буржуазная революция. Республика 

Соединенных провинций в первой половине XVII в. Англия, Франция, Италия, Страны Северной Европы в 

ХVI-первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. Основные направления в развитии культуры 

Западной Европы в XVI- первой половине XVII вв. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Рекомендуемая литература: 

Егоренкова Е.Н. Древняя и средневековая история зарубежных стран. Учебное пособие. – Усть-

Каменогорск: «Берель», 2017. -140 с.. 

Жаманбаева Л.К. Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы. Оқу құралы. Өскемен: «Берел», 2018.  

Брагина Л. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения- М., Юрайт, 2018 

Успенский Ф. История крестовых походов. – М., Юрайт, 2017 

Бойцов М., Воскобойников О. Polystoria: зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе. – М., 2017 

Хлебов А. Краткая история Средних веков: Эпоха, государства, сражения, люди. – М.,  Пальмира, 2017 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Новая и новейшая история Европы и Америки 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

NNIEA -3202 БД КВ МВОС  3  6 3 

Ф.И.О лектора/профессора Егоренкова Е.Н., Нурбекова Р.К. 

Цель: Изучение дисциплины базируется на общеметодологических принципах, усваиваемых в ходе 

изучения теоретических курсов. Курс новой истории является одним из ведущих в цикле дисциплин 

всеобщей истории, в подготовке специалистов высокой квалификации и базовым курсом при изучении 

таких дисциплин как ИМО и история дипломатии. 

Пререквизиты: история древнего мира, история средних веков; ВИД.   

Содержание курса дисциплины: Проблема периодизации истории нового и новейшего времени. 

Феномен нового времени. Великая английская буржуазная революция. Великая французская буржуазная 

революция. Франция в годы консульства и первой империи Территориальные изменения в Европе после 

Венского конгресса. Завершение промышленной революции. Фабрично-заводская система. Война 1861-1863 

гг. Отмена рабства в США. Закон о гамстедах. Внешняя политика США в ХIХ- начале XX вв. Первый 

период новейшей истории (1918-1945гг.). Территориальное переустройство. Новые государства Европы. 

Стабилизация капитализма. Мировой экономический кризис 20 в. Внутренняя и внешняя политика стран 

Европы в 1918-1945 гг. Вторая мировая война. Второй период новейшей истории (1945-2010). 

Восстановительный период. Бреттон-Вудская система. НТР и ее последствия. Экономический рост, 

массовое производство и массовое потребление, «государство всеобщего благосостояния» в 50-60-е годы. 

Структурные кризисы 70-х гг. Неоконсервативная политика 80-х гг. Кризис и крах системы социализма. 

«Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы. Тенденции развития в 90-е гг. Судьба 

ГМК. Конкурентно-политический капитализм. Внутренняя и внешняя политика стран Европы в 1945-2010 

гг. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 



Рекомендуемая литература: 

Такман Б. Европа перед катастрофой 1890-1914. – М., АСТ, 2016 

Историческая социология. В 3 ч. Часть 3. Индустриальное и постиндустриальное общество. М., Юрайт, 2018 

Крупа Т.А. История англоязычных стран. – М., Юрайт, 2018 

Гилберт М. Первая мировая война. - М., КоЛибри, 2016 

Кальвокоресси П. Мировая политика с 1945 года – М., Международные отношения, 2016 

Пленков О.Ю. Новейшая история. Учебник для СПО. – М., Юрайт, 2016 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский  

 

Общественно-политическая и философская мысль Центральной Азии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

SPPTCA -3202 БД КВ МВОС 3  5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Оскембай А.А. 

Цель -  изучение процессов становления и формирования социально-политической мысли народов 

Центральной Азии и ее трансформации в исторических условиях нового и новейшего времени под влиянием 

внутренних и внешних факторов. 

Пререквизиты: История Древнего мира, Мировые цивилизации древности 

Содержание курса: Основные источники и исследования по истории общественно-политической 

мысли стран Центральной Азии. Светское направление. Национальная идеология. Фундаментализм. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Рекомендуемая литература: 

Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М.: «Наука», 2017. 

Грюнебаум. Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М.: «Наука», 2016 

Махмудов Т. Эстетика и духовные ценности. – Ташкент, «Шарк», 2014 

Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М.: «Наука», 2013 

Мирзоев А.М.Рудаки. – М.: «Наука», 2015 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Экономическая демография 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ED-3210 БД КВ  3 6 5 

Ф.И.О лектора/профессора Алексеенко А.Н. 

Цель: ознакомить студентов с основными концептами экономической демографии как науки, 

необходимыми для изучения экономических процессов и рынка труда в призме демографических процессов. 

Пререквизиты: Основы демографии 

Содержание курса дисциплины: рассматриваются предмет и особенности метода экономической 

демографии, ее место в системе экономических наук, история формирования и современная структура, 

закономерности становления теоретических подходов к опенке демографического фактора экономического 

развития. В пособии представлены модели и методы экономико-демографического анализа на макро- и 

микроуровне, иллюстрации рассматриваемых методов на основе данных мировой и отечественной 

статистики. 

Компетенции: дисциплина направлена на формирование компетенции: общеобразовательной, 

мировоззренческой, профессиональной, аналитической, исследовательской. 

Рекомендуемая литература: 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-Каменогорск, 2017.  



Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации: коллективная 

монография.   – Усть-Каменогорск, 2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Сборник научных трудов XVI 

МНПК. – Усть-Каменогорск, 2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) – Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, стратегии безопасности. Сборник 

научных трудов. – Иркутск, 2017.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Политическая демография 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

PD-3211 БД КВ  3 6 5 

Ф.И.О лектора/профессора Алексеенко А.Н. 

Цель: знакомство студентов с актуальными проблемами политической демографии и анализ 

социально-политических последствий демографических процессов. 

Пререквизиты: Историческая этнология 

Содержание курса дисциплины: Политическая демография изучает комплекс социально-

политических последствий демографических процессов как в стране, так и в мире в целом демографические 

аспекты межнациональных и социальных конфликтов Политическая демография исследует демографию как 

фактор политики, а демографическая политика - это обратный процесс, процесс воздействия государства на 

демографическую сферу. Между ними существует прямая связь: политическая демография оказывает 

влияние на формулирование целей и приоритетов проводимой демографической политики. И наоборот, 

скорректировать факторы политической демографии возможно только с помощью методов 

демографической политики 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование профессиональных, аналитических и 

исследовательских компетенций. 

Рекомендуемая литература: 

Аубакирова Ж.С. Демографическое районирование Казахстана. – Усть-Каменогорск, 2017.  

Социально-демографические и этноконфессиональные факторы как условия модернизации: коллективная 

монография.   – Усть-Каменогорск, 2017. 

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Сборник научных трудов XVI 

МНПК. – Усть-Каменогорск, 2017.   

Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX - XXI вв.) – Караганда, 2014.  

Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, стратегии безопасности. Сборник 

научных трудов. – Иркутск, 2017.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

История формирования и судьбы казахской диаспоры 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

KPRKiZS 3221 БД КВ МВОС 3  5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Оскембай А.А. 

Цель - является изучение исторических условий формирования и развития казахской диаспоры, их 

текущее состояние в условиях зарубежного проживания. 

Пререквизиты: Дисциплины цикла ООД 

Содержание курса:  Теоретические аспекты изучения категорий этнической политики: 

диаспоры и ирреденты. Теории миграций и миграционных трендов. 

Понятие ирреденты и диаспоры. Казахская диаспора, теория о миграции. Дифференциация диаспор: 

мобильная и пролетарская. Статус беженцев. Статус иммиграционных рабочих и служащих. Статус 

независимых иммигрантов. 

Историография и источники по проблеме. Классификация историографии, посвященной казахской 

диаспоре, характеристика источников.  

Источники и материалы по истории формирования и развития казахской диаспоры. Историография 

проблемы в казахстанской исторической науке.  

Анализ мировой литературы по проблеме. Термин "ирредента или невоссоединенные нации" в 

современной зарубежной политической науке. Зарубежные исследователи об истории казахской диаспоры. 



Изучение истории возникновения казахской ирреденты и диаспоры за рубежом. Состояние, проблемы и 

уровень жизни. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Рекомендуемая литература: 

Атантаева Б.Ж. Эмиграционные процессы из Казахстана в Китай в 1880-1890 гг. // Вестник 

Семипалатинского университета им. М.О.Ауэзова. 2017, № 1 (3). - С.41-46. 

Атантаева Б.Ж. Миграционные движения населения Илийского края после Петербургского договора 1881 г. 

// Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия международные отношения и 

международное право. 2017, № 1. - С. 63-68.  

Бармин В.А. Советский Союз и Синьцзян 1918-1941 гг. (Региональный фактор во внешней политике 

Советского Союза). – Барнаул, 2013 

Есмагамбетов К.Л. Казахская диаспора Алматы 2014. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

История России и советского государства 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MMII -3307 ПД КВ МВОС 3  6 3 

Ф.И.О лектора/профессора Ражепаева Ф.З.  

Цель: является формирование у студентов системы знаний, касающихся основных этапов развития 

Российского общества и призван дать целостное представление о сложном и противоречивом, но едином и 

неразрывном историческом движении.  

Пререквизиты: Демографические процессы в Казахстане, Конституционное право РК и 

зарубежных стран 

Содержание курса дисциплины изложено по проблемно-хронологическому принципу. Такое 

построение программы позволяет обозначить комплекс экономических, социокультурных, политических, 

внешнеполитических и других процессов в их специфике и взаимодействии. 

История России новейшего времени излагается с позиции приоритета общечеловеческих ценностей 

и в тесной связи с новейшей историей других стран. В то же время движение России по пути общественного 

прогресса может быть понятно не столько через сопоставление с другими странами, сколько через 

выявление самобытности сил, их обуславливающих. 

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, непринужденно общаться; 

владеть высоким уровнем культуры. Информационная компетентность – способность владеть 

информационными технологиями, работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать 

ее. Интеллектуальная компетентность - способность аналитически мыслить и комплексно подходить к 

выполнению своих обязанностей; владеть приемами личностного самовыражения и саморазвития, 

средствами противостояния профессиональным деформациям личности. 

Рекомендуемая литература: 

Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты  - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.  

Павленко Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. -  

Спицын Е.Ю. Полный курс истории России для учителей, преподавателей и студентов. В 4 кн., 2015.  

Чураков Д.О. История России XX - нач. XXI вв. - Проспект, 2017. 

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: – Москва: 2016. – 

Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в СССР / Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – 

М.: Книжный дом, 2013 – 368 с.  

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский, казахский 

 

Демографические процессы в Казахстане  

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

IZ -2204 БД КВ  МВОС 2  5 3 

Ф.И.О лектора/профессора Алексеенко А.Н.  

Цель – изучение основных векторов реализации демографической политики в Казахстане, анализ 

этапов и содержания демографических процессов. 

 Пререквизиты: для посещения курса студент должен знать дисциплины цикла ООД 

Содержание курса дисциплины: учебный курс «Демографические процессы в Казахстане» 

направлен на анализ демографических процессов, этнодемографических показателей и межэтнических 

взаимоотношений в Казахстане.  

Компетенции: Специальная компетентность владение профессиональной деятельностью в области 

исторических наук на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. Экспертно-аналитическая (СК4) компетенция подготовка и обработка 

информации для обеспечения практической деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций и средствах массовой информации. 

Рекомендуемая литература: 

1 Анри Луи, Блюм Ален. Методика анализа в исторической демографии. Пер. с франц. -2-е изд. - М., 

2015 

2 Алексеенко А.Н., Козыбаев М.К., Романов Ю.И. Этносы Казахстана. — Астана: Елорда, 2013 

3 Историческая демография: новые подходы, методы, источники. - М., 2017 

4 Масанов Н., Абылхожин Ж., и др. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы, 2014 

5 Щербаков А.И. Основы демографии и государственной политики народонаселения. М., 2015. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Экономическая история Казахстана 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

ЕсIK-4206 БД КВ  4 7 5 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С. 

Цель: ознакомить студентов этапами становления, развития и совершенствования экономического 

развития Казахстана. 

Пререквизиты: История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

Содержание курса дисциплины:  включает разделы, освещающие экономическую историю 

Казахстана с тюркского времени, охватывая период экономических реформ периода протектората 

Российской империи и советского государства, а также оценку современного состояния экономики 

Республики Казахстан. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование компетенции: общеобразовательной, 

мировоззренческой, профессиональной, аналитической, исследовательской. 

Рекомендуемая литература: 

История Казахстана [Текст] : курс лекций.- Алматы : "NURPRESS", 2013.- 432 c. 2. 

Аяган, Б.Г.Новейшая история Казахстана (1991 - 2014) Алматы : Атамұра, 2014. - 368 с. 

Казахстан: в цифрах и фактах. - Алматы: Статистика, 2013 

Модели перехода от административной экономики к рыночной. Алматы: Рауан, 2014 

Морозов Т.Р., Победина М.П., Поляк Г.Б. Региональная экономика: М.: Банки и биржа, ЮНИТИ, 2015 

Назарбаев Н.А. Долгосрочная стратегия развития Республики Казахстан: "Казахстан - 2030" - Алматы: 

Рауан, 2014 

            Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Техника работы с архивными документами и историческими текстами 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

TRADIT-4311 ПД КВ  4 7 5 

Ф.И.О лектора/профессора Калимолдина Ж.А. 



Цель: Дать образование студентам, выступающей в качестве комплексной и научной дисциплины 

связанное с отраслью архивного дела, которое основано на теории архивоведения, отвечающей 

современным требованиям. 

Пререквизиты: «Введениие в архивоведение», «Теория и мотодика архивоведении», «История 

организации делопроизводства», «история государственных учреждении» 

Содержание курса дисциплины: Большинство многие общественные деятели по всему миру для 

повышения ответственности перед прошедшей историей государства и общества предлагают оценивать 

современные технократические мысли с человеческой точки зрения.   

В связи с ростом общественных взаимоотношений с каждым днем растет спрос на информационные 

ресурсы. Их общественная и государственная важность связана напрямую с архивом, потому что в них 

хранится комплекс документов с ретроспективными информационными данными. 

В процессе обучения курса рассматриваются такие многовекторные вопросы, как история 

архивного дела, теория и методы архивного дела, маркетенг и менеджмент в архивном деле 

Компетенции: общеобразовательной, мировоззренческой, профессиональной, аналитической, 

исследовательской. 

Рекомендуемая литература: 

Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования:  М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Еремченко В.А. Делопроизводство и архивное дело. - М., 2014. 

Литвак Б. Г. Археография и историческое исследование. - М., 2016.  

Кушнаренко Н.Н. Документоведение. Учебник. – Киев: Знания, 2015.  

Кудряев В.А. и др. Организация работы с документами. Учебник. М., 2013. 

Ларьков В. Документоведение. – Омск, 2018. 

Жакып А. Делопроизводство. – Астана, 2013. 

Калтунова В.И. Деловое письмо. – М., 2013. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Миграционная политика в странах ближнего зарубежья 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MPSBZ-4309 ПД КВ  4 7 5 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С. 

Цель: дать студентам общее представление о системе миграции населения. Показать взаимосвязь и 

взаимозависимость миграционных процессов, как на международном, так и на внутригосударственном 

уровнях. Раскрыть в процессе обучения содержание причин, формы и последствия миграции в разные 

периоды развития человеческой цивилизации. Научить студентов последовательному и целенаправленному 

изучению тенденций изменения и развития правовых норм, регулирующих миграционные процессы, а 

также привить им умение и навыки практического применения знаний миграционного законодательства. 

Приобщить студентов к информационно-коммуникативным возможностям современных технологий, 

овладению ими подлинной информационной культурой. 

Пререквизиты: Демографические процессы в Казахстане, История формирования и судьбы 

казахской диаспоры  

Содержание курса дисциплины: составляет изучение миграции как наиболее острой проблемы 

современной цивилизации. Это обусловлено значительным оживлением миграционных процессов, 

связанных с политическими и социально-экономическими потрясениями в жизни многих стран мира. К 

концу ХХ века страны ближнего зарубежья захлестнул интенсивный миграционный поток, что создало 

серьезную угрозу не только социально-экономической и общественно-политической стабильности 

государства, но и ее национальной безопасности. Учебный курс «Миграционная политика в странах 

ближнего зарубежья» представляет собой дисциплину, которая посвящена более глубокому изучению 

миграционных процессов, происходящих в странах ближнего зарубежья. Миграция населения в 

значительной мере фактор исторический. Ее роль в истории народов весьма существенна и исключительно 

многоаспектна. Различные причины миграции людей, прежде всего, исходят из их естественного права. 

Многие из крупнейших экономически развитых стран современного мира, например, Австралия, Канада, 

США и другие, своим сегодняшним положением и благополучием обязаны международным миграциям 

населения, которые происходили на протяжении последних столетий. Многолетний процесс изучения 

миграции, как и истории науки вообще, знает множество разнотолкований, явившихся следствием нечеткого 

или неоднозначного определения одних и тех же терминов. 

Компетенции: знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии. 

Рекомендуемая литература: 



Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в современном 

Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. Учебное пособие. - М., 2014.  

Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и 

сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский 

 

Демографическая политика и демографическое прогнозирование 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

DPDP-4312 ПД КВ  4 7 5 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С. 

Цель: рассмотрение государственной политики, направленной на достижение в долгосрочной 

перспективе желательного для данной страны режима воспроизводства населения. Воспроизводство 

населения складывается в результате процессов рождаемости, смертности, брачности и миграции.  

Пререквизиты: Основы демографии 

Содержание курса дисциплины: включены разделы, связанные с демографическим прогнозом: 

понятие, классификация, научное и практическое значение. Задачи демографического прогнозирования. 

Демографическое прогнозирование как вид социального предвидения Современные демографические 

сценарии развития населения в Казахстане и в мире. Цели демографического прогнозирования. Разработка 

сценариев и гипотез вероятных изменений демографических показателей и тенденций на обозримую и 

дальнюю перспективу. Связаны с потребностями экономического планирования. Потребности 

планирования социальной сферы. Геополитические задачи. 

Компетенций: решения профессиональных проблем, в профессиональном общении и 

межкультурной коммуникации; в осуществлении аналитических, системных операций по сбору 

статистических материалов; в методах демографического анализа и применения современных методов в 

исследовании. 

Рекомендуемая литература: 

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в современном 

Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. - М., 2014.  

Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках взаимодействия и 

сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

          Язык обучения: русский, казахский 

 

Методы демографического анализа прогноза 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины  

Уровень 

курса/дисциплины 

Год обучения Семестр 

обучения 

Количество 

кредитов 

MDAP-4313 ПД КВ  4 7 5 

Ф.И.О лектора/профессора Аубакирова Ж.С. 

Цель: дать студентам систематизированное представление о современных подходах, принципах и 

методах анализа демографических процессов и структур, о базовых моделях воспроизводства населения, о 

методах построения прогноза численности и возрастно-полового состава населения. 

Содержание курса дисциплины: направлено на овладении приемами и методами анализа 

демографических процессов и составления вариативного прогноза возможных рисков и результатов. 

Компетенции: знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии. 

Рекомендуемая литература: 

Аблажей Н.Н. Репатриационная политики России и Казахстана: итоги и динамика приоритетов (1991-

2014 гг.) // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. 15 МНПК. Сборник 

научных трудов – Усть-Каменогорск, 2015. – С.3-8.  

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С. Демографическое измерение социальных процессов в 

современном Казахстане. Учебное пособие. - Усть-Каменогорск, 2017.  

Садовская Е. Международная миграция Казахстане в период суверенитета. – Алматы, 2015. 

Миграция населения: теория, политика. - М., 2014.  



Алексеенко А.Н. Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках 

взаимодействия и сотрудничества. – Астана-Алматы, 2016. – 144с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

          Язык обучения: русский, казахский 


