
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 



 

1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности 

5В012900 «География-История» 

 

Образовательная программа, по специальности 5B012900 – География-история 

определяет потребности регионального рынка труда, документацию организации 

образовательного процесса с учетом требований Министерства образования и науки. 

Подготовку осуществляет кафедра «Географии и экологии».  

Цель образовательной программы – обеспечение студентам качественного, 

доступного, современного образования в подготовке учителя географии-истории 

способных к практической реализации в педагогической деятельности.  

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается академическая 

степень «бакалавр образования» по специальности 5В012900 «География-история». 

Выпускники специальности 5В012900 «География-история» могут работать на 

следующих должностях:  

- учитель географии средней школы; 

- учитель географии в колледжах; 

- учитель истории средней школы; 

- учитель истории в колледжах; 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В012900 «География-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 естествознание 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 

географических исследованиях, в геоинформатике, 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 естествозанеие 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 географических 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 естествознание» и понимание другого 

человека, отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и транспаретности 

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 географических и 

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 использовать в практической деятельности знания географической, 

исторической  науки и способность выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами,  

- следовать  обновленным школьным образовательным программам МОН РК 

в свете послания президента Н.А.Назарбаева народу Казахстана: «Рухани Жангыру», 

«Модернизация общественного сознания» и «Духовные святыни Казахстана (сакральная 

география)».  
-  условиях малокомплектной школы такие основные задачи, как воспитание 

патриотизма, формирование уважения и любви к «Малой Родине»; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- быть компетентным в чтении и понимании общегеографических и специальных 

карт, способность проводить физико-географические, экономико-географические, 

экологические, краеведческо-туристические исследования;  

- - использование источников географической, исторической информации 

(отбор, анализ, сравнение и обобщение).  

Бакалавры образования по специальности «5В12900 «География-История» владеют 

следующими специальными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 
  1 Педагогическая СК1:  

- Способность применять на профессиональном уровне теории, категории, закономерности 

и научные понятия географической, исторической  науки;   



- быть компетентными в методических вопросах  общефизической, экономической, 

политической и социальной географии и прикладных аспектов географии;  
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании курсов 

исторических дисциплин обновленного содержания образования; 
 - формировать умения и навыки работы с учебной документацией, разрабатывать 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы уроков, дидактические, контрольно-

измерительные материалы и т.д.;  

- владеть знаниями нормативных и правовых документов в области образования РК 

(законов, концепций, международных соглашений, стандартов),  

-использование инновационных технологий в  обучении; 

-- Понимание причинно-следственных связей между природой и обществом, способность 

решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

- Формирование географического, исторического  мышления и  культуры,  анализ 

географических, исторических явлений и процессов с пространственной точки зрения;  

- Способность решать природные, социальные и экономические проблемы, пользуясь 

положениями географии и других наук 

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

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать в процессе преподавания исторических дисциплин обновленного содержания 

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

нашей страны; 

- владеть элементарными методами исторического познания, навыками работы с исторической 

информацией. 

 

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; 

- выявление актуальных направлений исследований в области исторических и 

педагогических знаний  
- выполнение научных исследований по профильным дисциплинам в различных 

учебных, академических и научно-исследовательских организациях;  

- участие в международных, республиканских, региональных конференциях по 

результатам научных исследований; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в 

сетевых ресурсах; 
- знает структуру систем и образовательные порталы (сайты) научно-

педагогической, методической информации РК и развитых зарубежных государств; 

 

3 Культурно-просветительская СК3: 

- информационное обеспечение географических и профессиональных аспектов 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей  в области 

физической и экономической географии;  

- комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком 

уровне всеми мыслительными операциями, владеть приемами личностного 

самовыражения и саморазвития 
- Формирование географического мышления и географической культуры,  анализ 

географических явлений и процессов с пространственной точки зрения 
- 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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Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 

The content of the educational program 

5В012900 – География-история 

 

Модуль 

атауы 

Названи 

емодуля 

Name of the 

module 

Күтілетін нәтижелер 

Ожидаемые результаты обучения 

Expected results of  training 
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1. Жалпығаміндеттімодульдер 

1. Общие обязательные модули 

1. Generalcompulsorymodules 

Коммуникати

вті 1 

Коммуникати

вный 1 

Communicativ

e 1 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін 

қажетті көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық 

және шетелдік көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары 

және көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз 

ойын және пікірін тұлғааралық және іскерлік 

қарым-қатынас қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл 

лингвистически тиісті түрде және шығармашылық 

тұрғыдан барлық жағынан қоғамдық және мәдени 

жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, 

сезім, фактілер мен пікірін ауызша және жазбаша 

түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу). 

12 20 1,

2 

K(R)

Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) 

язык 

Kazakh (Russian) 

Language 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK1, 

KK2 

1,

2 

IYa -

1101 

Шетелтілі 

Иностранный язык 

Foreignlanguage 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

6 Емтихан 

Экзамен 

Exam 



знать и понимать казахский (русский), 

иностранный язык в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть 

навыками публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на казахском 

(русском), иностранном языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения как в устной, так и в письменной форме 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign 

language to the extent necessary to be able to obtain 

information from domestic and foreign sources; 

application of knowledge and understanding: to be 

skilled in public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their 

thoughts and opinions in interpersonal and business 

communication in Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact 

appropriately and creatively in a variety of societal and 

cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, 

express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts 

and opinions in both oral and written form (listening, 

speaking, reading, writing). 



Дүниетанымд

ық 

Мировоззрен

ческий 

Worldview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім мен түсінік: экономикалық қызметті түсіну 

және тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік 

мәдениеті, экономикалық ақпаратты қабылдау және 

талдау, кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра білу 

және оны жүзеге асыру жолдарын таңдау 

компетенцияларды қалыптастыру мен дамытуға 

бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, өңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және перспективада тәжірибелік 

экономикалық мәселелерді шешу үшін мақсатты 

қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс 

істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер 

ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім 

алу және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и практического 

освоения экономической действительности,  

компетенций в области предпринимательской 

культуры мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу экономической информации, 

постановки предпринимательской цели и выбору 

путей её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SIK -

1106 

Қазақстанның қазірг 

ізаман тарихы  

Современная история 

Казахстана 

The modern history of 

Kazakhstan 

ООД 

GES 

A ОК 

МС 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

KK6, 

KK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Pol -

1105 

Саясаттану 

Политология  

Political science 

ООД 

GES 

 

 

ООД 

GES 

 

 

 

 

 

БД 

BS 

В 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

B 

 

КВ 

SC 

 

 

КВ 

SC 

 

 

 

 

 

ОК 

MC 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

 

OP -

1103 

Құқықнегіздері 

Основы права 

Bases of law 

OE -

1104 

Экономика негіздері  

Основы экономики  

The basics of Economics  

 



современных экономических проблем, находить их 

разрешение, умения грамотно разрабатывать 

бизнес-план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, 

competencies in the field of entrepreneurial culture of 

thinking, the ability to perceive, generalize and analyze 

economic information, setting an entrepreneurial goal 

and choosing ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: using the 

accumulated knowledge gained in the learning process, 

to navigate competently in the flow of modern 

economic problems, to find their solution, the ability to 

competently develop a business plan and startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful application 

in the long term to solve practical economic problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defend your point of view, to offer new solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge and 

understanding at a professional level. 

FRSh 

-

1207 

Оқушылардың даму 

физиологиясы  

Физиология развития 

школьников  

Physiology of 

development of school 

students 

 



Педагогикал

ық 

Педагогическ

ий  

Pedagogical 

білу және түсіну: Білім және түсіну:кәсіби 

педагогика және педагогикалық қызмет негіздері; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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; 

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; 

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

12 20 4 

 

 

 

 

 

MO -

2208 

Білім берудегі 

менеджмент  

Менеджмент в 

образовании  

Management in education 

БД 

BS 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

ОК 

MC 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

 

KK5, 

KK6, 

КК8, 

СК 1 

3 Psi -

2209 

Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

4 TMV

R -

2210 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика 

воспитательной работы  

Theory and technique of 

educational work 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

4 TKO 

-

2211 

Критериальдық бағалау 

технологиясы  

Технологии 

критериального 

оценивания  

Criteria-based assessment 

technology 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

3 Ped -

2212 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

Кәсіби 

педагогиқалы

қ даярлық 

Профессиона

льно- 

педагогическ

ая подготовка 

Professional 

and 

Білу және түсіну, қазақ тіл және сөйлеу іске асыру 

тілдік санаттағы, орфографиялық, орфоэпической, 

грамматикалық, стилистикалық нормалары 

оқытылатын тілдер; 

білімдерін қолдану және түсіну:пайдалануға тілдік 

құралдары мақсаттарына сәйкес, орнымен, 

уақытпен және салалар қарым-қатынас барабар 

әлеуметтік мәртебесі бойынша серіктес қарым-

қатынас; 

6 10 5 IO -

3213 

Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное 

образование  

Inclusive education 

БД 

BS 

В ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КК1,

КК2 

КК5

KK6, 

KK8 

 



pedagogical 

preparation 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін білдіру 

және негіздеу өз ұстанымын мәселелері бойынша, 

касающимсямежкультурного шетел тілінде қарым-

қатынас бірлікте оның барлық функцияларын 

іскерліктер қарым-қатынас саласында:пайдалану 

процесінде қарым-қатынас негізгі сөйлеу 

формалары сөздері: баяндау, суреттеу, монолог, 

диалог, полилог; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға түсіне дәлме-

дәл аудиотексты дәрежесі әртүрлі және тереңдігі 

ену мазмұны мәтіндерін пайдалану; әр түрлі 

стратегиялары: қызметкерлерін жинап, таныстыру, 

изучающее, просмотровое, іздеу. 

Знание и понимание системы языка и речевой 

реализации языковых категорий, орфографической, 

орфоэпической, грамматической, стилистической 

нормы изучаемых языков; 

применение знаний и понимание:использовать 

языковые средства в соответствии с целями, 

местом, временем и сферами общения адекватно 

социальному статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимсямежкультурного иноязычного общения 

в единстве всех его функций 

коммуникативные способности::использовать в 

процессе общения основные речевые формы 

высказывания: повествование, рассуждение, 

монолог, диалог, полилог; 

способности к учебе: понимать аутентичные 

аудиотексты с разной степенью и глубиной 

проникновения в содержание текстов; использовать 

различные стратегии чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое. 

Knowledge and understanding of the system of 

language and speech implementation of language 

categories, spelling, spelling, grammar, stylistic norms 

of the studied languages; application of knowledge and 

understanding: use of language tools in accordance 

with the goals, place, time and spheres of 

communication adequate to the social status of the 

communication partner; formation of judgments: be 

able to Express and justify their position on issues 

6 POI

Ya -

3214 

Кәсіби-бағытталған шет 

тілі  

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented 

foreign language 

БД 

BS 

В ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

5 PK(R

)Ya -

3215 

Кәсіптік қазақ (орыс) 

тілі  

Профессиональный 

казахский(русский) 

язык  

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

В ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



relating to intercultural foreign language 

communication in the unity of all its functions skills in 

the field of communication: to use in the process of 

communication the main speech forms of statements: 

narrative, reasoning, monologue, dialogue, polylogue; 

learning skills or learning abilities: to understand the 

authentic audio text with varying degrees and depths of 

penetration into the content of texts; to use a variety of 

reading strategies: introductory, studying, viewing, 

search. 

Социум және 

ғылыми- 

ақпараттық 

кеңістік 

Социум и 

научно- 

информацион

ное 

пространство 

Social and 

scientific 

information 

space 

білу және түсіну:қажеттілікті дамыту студенттердің 

өзін-өзі тану мен өзін-өзі шығармашылық дамыту; 

білімдерін қолдану және түсіну: өз бетінше қолдана 

алған білімдерін психология бойынша оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастыру. 

білдіру пікірлерді: салыстыру, талдау, 

психологиялық құбылыстар мен фактілер; 

коммуникативтік қабілеті: әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толеранттылық; 

қабілетін, оқуға түсіне мәні, мазмұны және негізгі 

психологиялық ұғымдар мен анықтамаларды; өз 

бетінше пайдалану алынған білімдермен үдерісінде 

оқу-танымдық қызметін анализдеу; психологиялық 

білімді болашақ. 

знание и понимание:развивать потребность 

студентов в самопознании и творческой 

самореализации;  

применение знаний и понимания: самостоятельно 

применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

выражение суждений: сопоставлять, анализировать 

психологические явления и факты; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  понимать суть и содержание 

основных психологических понятий и 

определений; самостоятельно оперировать 

6 10 3 IKT -
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Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 
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KK1, 
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В ОК 

MC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



полученными знаниями в процессе учебно-

познавательной деятельности; применять 

психологические знания в будущей практической 

деятельности. 

knowledge and understanding: to develop students ' 

need for self-knowledge and creative self-realization;  

application of knowledge and understanding: 

independently apply the acquired knowledge in 

psychology in the organization of educational process. 

 expression of judgments: compare, analyze 

psychological phenomena and facts; communication 

skills: a socio-communicative interaction with the 

team, cooperation, tolerance; 

 ability to study: to understand the essence and content 

of the basic psychological concepts and definitions; 

independently operate the acquired knowledge in the 

process of educational activities; apply psychological 

knowledge in future practice. 

 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания 

Methods of 

teaching 

Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған 

бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу кезінде 

алынған білім зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындаудың негізгі дағдылары мен 

біліктерін өңдеу, география бойынша жаңартылған 

мазмұнына сәйкес типтік және зерттеу есептерін 

шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде шағын топта 

жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру; 

5 9 5 MPG 

-
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Географияны оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания 

географии  
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geography teaching 

ПД 

PS 
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MC 
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KK8, 

KK9, 

СК1 
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-

3302 

Тарихты оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания 

истории  

Principles of history 

teaching 

ПД 

PS 

В ОК 

MC 

2 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше 

іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік 

әдебиеттермен жұмыс жасау және ауызша 

хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар 

түрінде ақпарат ұсыну, оқу процесінде мәліметтер 

мен материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру және 

өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

знание и понимание: теорию и методику обучения 

по обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, 

полученные при изучении дисциплин выработка 

основных умений и навыков выполнения 

лабораторных и исследовательских (проектных) 

работ, решения типовых и исследовательских задач 

согласно обновленному содержанию по географии, 

в профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

передача информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в 

сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня. 

knowledge and understanding: theory and methods of 

training on the updated training program. 

application of knowledge and understanding: 



knowledge gained in the study of disciplines 

development of basic skills and abilities of laboratory 

and research (design) works, solutions of typical and 

research tasks according to the updated content on 

geography, in professional space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

ability to study: independent search on the Internet, 

work with scientific, reference, methodological 

literature and analysis and presentation of information 

in the form of oral presentations, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further training 

with a high degree of independence and improve their 

intellectual, cultural and professional level. 

Ең жаңа 

уақыт тарих 

мәселелері 

Вопросы 

истории 

новейшего 

времени 

Questions of 

history of the 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында;  

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте;  

пікір білдіру: оқушылардың білімін, іскерлігін 

қалыптастыру тәсілдері саласында, нәтижелі оқу-

танымдық қызметті ұйымдастыру; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік;  

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

6 10 7 NIK 
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latest time және қабілеттілік; 

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;  

knowledge and understanding: in the field of the 

discipline taught;  

application of knowledge and understanding: in the 

professional space;  

expression of judgments: in the field of methods of 

formation of knowledge, skills of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity;  

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

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

7 NIZS 

-

4204 

Шет елдердің ең жаңа 

тарихы  

Новейшая история 

зарубежных стран  

The contemporary history 

of foreign countries 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

Өркениеттер 

қайнар көзі 

Истоки 

цивилизации 

Sources of 

civilizations 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында;  

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте;  

пікір білдіру: оқушылардың білімін, іскерлігін 

қалыптастыру тәсілдері саласында, нәтижелі оқу-

танымдық қызметті ұйымдастыру; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

6 10 1 Arh -
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KK6, 

KK8 
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төзімділік;  

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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;  

knowledge and understanding: in the field of the 

discipline taught; application of knowledge and 

understanding: in the professional space; 

 expression of judgments: in the field of methods of 

formation of knowledge, skills of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity; communication skills: social and 

communicative interaction with the team, cooperation, 

tolerance;  

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

2 DIK 

-

1206 

Қазақстанның ежелгі 

тарихы  

Древняя история 

Казахстана  

Ancient History of 

Kazakhstan 

 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

Пән аралық 1 

Междисципл

инарный 1 

Interdisciplina

ry 1 

білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, әдістері, 

жетістіктері, жаңартылған бағдарлама бойынша 

жалпы жертану бөлімінің мазмұны және мектеп 

курсында 6-7 сыныптар бойынша. Жаратылыстану 

пәнін оқытудың әдістемелік аспектілері; фактілер 

мен құбылыстар, негізгі ұғымдар, заңдылықтар мен 

қағидаттар, зерттелетін объектілердің логикасы: 

Жердің құрылысы мен жасы, оның Күн жүйесіндегі 

9 15 2 Kar -
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жағдайы, негізгі геологиялық процестер туралы 

мәліметтер, топография негіздерімен картография 

міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу аспаптарын 

білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша 

оқу практикасынан өту кезінде және келесі 

практикалық іс-әрекетте білімді қолдану; оқу 

материалын түсіну, алған білімін практикада 

қолдана білу; әртүрлі практикалық жұмыстарды 

(жобаларды) орындау кезінде теориялық білімді 

қолдану, профильдер, схемалар құру, география 

бойынша жаңартылған мазмұнға сәйкес типтік 

және зерттеу міндеттерін шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты есептеу 

және бағалау, алу және өңдеу; жердің шығу 

теорияларының дұрыстығы туралы; Күн жүйесінің 

планетасы, адамның өмір сүру саласы ретінде 

географиялық қабық ретінде жер туралы жалпы 

түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін 

күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын 

дәлелдеуді, міндеттерді шешуде ымыраластық таба 

білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық 

жағдайларда тиімді шешім таба білу. 

оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны 

көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім алу; 

геологиялық материалдар, карталар, профильдер 

бойынша геологиялық процестерді сипаттау 

әдістемесін меңгеру, топырақта геологиялық 

процестердің дамуымен топырақ жамылғысының 

байланыс заңдылықтарын табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс 

істеу және ауызша хабарламалар, баяндамалар, 

тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін көтеру. 

знание и понимание:  цели и задач, методов, 

достижений, содержание школьного раздела 
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географии 6, 7 класс по обновленной программе  и 

методические аспекты изучения в школьном курсе 

естествознание; фактов и явлений, основных 

понятий, закономерностей и принципов, логики 

изучаемых объектов: строение и возраст Земли, 

положение ее в Солнечной системе, сведения о 

горных породах, минералах, полезных ископаемых, 

об основных геологических процессах,  

демонстрировать знание и понимание задач 

картографии с основами топографии, основных 

понятий, измерительных приборов, на их основе 

владеть масштабом карт, проводить глазомерную 

съемку; знать, понимать и читать 

общегеографические, топографические и 

специальные карты.  

 применение знаний и понимания:- применение 

геоинформационных и картографических знаний и 

навыков о типологии географических карт, их 

математической основе, о картографических 

проекциях и их функциях; 

- применение знаний о изучении Земли 

аэрокосмическими методами с точки зрения 

естественных наук, определение содержания 

аэроснимков, применение географических  

приборов и  инструментов; 

-знание теоретических и прикладных методов 

изучения природных комплексов и применение их 

в районной планировке, градостроительстве и 

сельском хозяйстве; 

- овладение и использование знаний о физических 

свойствах горных пород верхних и нижних 

горизонтов земной коры; 

- понимание сущности географических процессов и 

явлений, объяснение взаимосвязи в природных 

комплексах своей местности;  

- применение знаний о возникновении, строении, 

размере, плотности  Земли, о физических 

свойствах,  о континентах  и океанах, о 

геосинклиналях и платформах.  

 Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   

получать и обрабатывать информацию из 

различных источников;  рассуждать о 

правильности теорий происхождения Земли; об 



общих представлениях о Земле как планете 

Солнечной системы, географической оболочке как 

сфере существования человека, о взаимосвязях  

сфер географической оболочки. 

коммуникативные способности:  использовать 

полученные знания в повседневной жизни;  уметь 

доказывать свою точку зрения, находить 

компромисс в решение задач, уметь найти 

рациональное решение при различных 

хозяйственно-экономических условиях. 

способности к учебе:   получать сведений и знания 

о способах отражения окружающего мира на 

картах; владеть методикой описания геологических 

процессов по геологическому материалу, картам, 

профилям, находить закономерности связи 

почвенного покрова с развитием геологических 

процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска в 

сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding: goals and objectives, 

methods, achievements, the content of the section of 

General earth science on the updated program and 

methodological aspects of the study in the school 

course of natural science; facts and phenomena, basic 

concepts, laws and principles, the logic of the studied 

objects: the structure and age of the Earth, its position 

in the Solar system, information about the main 

geological processes, demonstrate knowledge and 

understanding of the tasks of cartography with the 

basics of topography, basic concepts, measuring 

instruments; 

application of knowledge and understanding: to apply 

knowledge during the training practice on topography 



and in subsequent practice; to understand the training 

material, to be able to apply the knowledge in practice; 

to use theoretical knowledge in the performance of 

various practical works (projects), building profiles, 

diagrams, solving typical and research tasks according 

to the updated content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, 

receive and process information from various sources; 

to argue about the correctness of the theories of the 

origin of the Earth; about the General concepts of the 

Earth as a planet of the Solar system, the geographical 

shell as the sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired knowledge 

in everyday life; to be able to prove the point of view, 

to find a compromise in the solution of problems, to be 

able to find the rational decision at various economic 

conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge 

about how to reflect the world on maps; own 

methodology for describing geological processes on 

geological material, maps, profiles, to find patterns of 

connection of soil with the development of geological 

processes on Earth, 

demonstration of skills of independent search on the 

Internet, work with scientific, reference, methodical 

literature and analysis and presentation of information 

in the form of oral presentations, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further training 

with a high degree of independence and improve their 

intellectual, cultural and professional level 

Əлемнің 

ежелгі және 

орта 

ғасырлардағы 

әлемі 

Мир в 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

 пікір білдіру: оқушылардың білімін, іскерлігін 

қалыптастыру тәсілдері саласында, нәтижелі оқу-

танымдық қызметті ұйымдастыру; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

7 12 4 SIK -

2210 

Қазақстанның 

ортағасырлар тарихы  

Средневековая история 

Казахстана  

Medieval history of 

Kazakhstan 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 
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KK6, 

KK8 



древности и 

средние века 

The world in 

antiquity and 

the Middle 

Ages 

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік;  

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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; 

knowledge and understanding: in the field of the 

discipline taught;  

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

 expression of judgments: in the field of methods of 

formation of knowledge, skills of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity;  

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

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

3 DSIZ

S -
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Шетелдердің ежелгі 

және ортағасырлар 

тарихы  

Древняя и средневековая 

история зарубежных 

стран  

Ancient and medieval 

history of foreign 

countries 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

Жалпы 

ғылыми 

географиялық 

Общенаучны

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі 

технологиялары, географияны оқыту процесінің 

негіздері; географиялық білім берудің мақсаты, 

мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары мен 
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Геоинформатика  

Геоинформатика  

Geoinformatics 

БД 

BS 

А КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

KK4, 

KK5 

 



й 

географическ

ий 

The general 

geographic 

құралдары, оқушыларды оқыту және тәрбиелеу 

процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар 

мен іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 

бағдарламасында студенттердің білім беру, зерттеу 

және жобалау жұмыстарын іске асыруда тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен 

білім беру технологияларын қолдану; қосымша 

сабақтар мен викториналар, жаратылыстану 

ғылымдары секциялары, бағалау жүйесін түсіну 

және қолдану үшін жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) пайдалана отырып, 

жаңа әдістерді (проблемалы, зерттеу, интегративті, 

құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын және 

бағалау өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Əлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-техникалық 

прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның 

қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді 

мектеп сабақтарының жоспарларын жасау, 

өткізілген сабақты талдау, педагогикалық және 

география ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне 

сәйкес оның құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания 

географии; цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства 

географического образования, процесса обучения и 

воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  развитие 

базовых навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, применение 

соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

4 FGM
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Құрлықтар мен 

мұхиттардың физикалық 

географиясы  

Физическая география 

материков и океанов  

Physical geography of 

continents and oceans 

ПД 

PS 

А КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



образовательных технологий в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной 

программе ; дополнительные уроки и викторины, 

секции естественных наук, используя новые 

методы (проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять 

сбор и интерпретацию информации для 

формирования  суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений, состояния 

научно-технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в школе, 

разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов школьных уроков географии, 

анализа проведенного урока, изменения его 

структуры и содержания в соответствии с новыми 

данными педагогической и географической наук; 

knowledge and understanding: modern technologies of 

teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the process of training and 

education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and abilities 

in laboratory and research (project) work, application 

of appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational technologies in 

the implementation of educational, research and project 

work of students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of natural Sciences, using 

new methods (problematic, research, integrative, 

competent) for understanding and application of the 

evaluation system based on criteria 

expression of judgments: to Design and implement the 

pedagogical process at school; to use new pedagogical 



technologies of teaching and evaluation criteria in 

practice; communicative abilities: to collect and 

interpret information for the formation of judgments 

taking into account social, ethical and scientific 

considerations, the state of scientific and technological 

progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective 

and thematic planning of teaching school geography 

course at school, development of short-term, medium-

term and long-term plans of school geography lessons, 

analysis of the lesson, changes in its structure and 

content in accordance with the new data of pedagogical 

and geographical Sciences; 

Елтанулық 

Страноведчес

кий 

Country 

studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-өсімдік 

жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 

пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан 

мен ШҚО географиялық үрдістері арасында 

байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында мектеп бағдарламалары бойынша білімді 

бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс 

Қазақстанның экологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік мәселелеріне қоғамның назарын аудару, 

теориялық білім мен практикалық тәжірибе 

негізінде өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 
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Дүниежүзінің 

экономикалық, 
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политическая и 

социальная география 
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The economic, political 

and social geography of 

the world 
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3 Емтихан 
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Физическая география 

Казахстана  

Physical geography of 

Kazakhstan 

ПД 
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Экзамен 
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Қазақстанның 

экономикалық және 

әлеуметтік географиясы  

Экономическая и 

социальная география 

Казахстана  

Economic and social 

geography of Kazakhstan 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы 

болу. 

знание и понимание:  знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, 

почвенно-растительного покрова, животного мира, 

природные зоны, природно-ресурсный потенциал, 

население и особенности экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской 

области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять 

физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 

дисциплинам  при изучении географии Казахстана 

и ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь 

адаптировать знания по школьным программам в 

рамках обновления содержания среднего 

образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для 

реализации экономических и социальных программ 

развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам 

Казахстана и Восточного Казахстана, уметь 

отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history of 

the study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and 

vegetation cover, wildlife, natural areas, natural 

resource potential, population and features of economic 



development of the Republic of Kazakhstan and East 

Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 

knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region, to find connections between geographical 

processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

to be able to adapt knowledge on school programs in 

the framework of updating the content of secondary 

education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of 

economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical 

knowledge and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas 

maps, wall maps, and statistical sources. 

Жана заман 

тарихы 

мәселелері 

вопросы 

истории 

нового 

Білім және түсіну: теория және оқыту әдістемесі 

 білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

 пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік;  

6 10 6 NIK 

-

3217 

Қазақстанның жаңа 

тарихы  

Новая история 

Казахстана  

Contemporary history of 

Kazakhstan 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

KK6, 

KK8 

 



времени 

Questions of 

history of 

modern times 

оқуға қабілеттілігі: өздігінен білім алуға 

дайындығы және қабілеті;: өздігінен білім алуға 

дайындығы және қабілеті; 

знание и понимание: теорию и методику обучения 

 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;:  готовность и способность к 

самообразованию; 

knowledge and understanding of: the theory and 

methodology of training application of knowledge and 

understanding:in the professional space;  

expression of judgments: perform tasks according to 

specified standards; 

 communication skills: a socio-communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the willingness and ability to educate 

themselves; 

6 NIZS 

-

3218 

Шет елдердің жаңа 

тарих  

Новая история 

зарубежных стран  

Modern history of foreign 

countries 

БД 

BS 

С КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

білу және түсіну: мақсат-міндеттерін, әдістерін, 

даму тарихын, география ғылымдарындағы 

орынын, болашақ мұғалімді дайындау жүйесіндегі 

орынын; фактілер мен тұжырымдарды, негізгі 

түсініктер мен заңдылықтар мен қағидаларды, 

зерттеу объектілерінің логикасын, жалпы 

теориялық мәселелері, ерекшеліктері, географиясы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Est -

3301 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural science 

ПД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пән аралық 2 

Междисципл

инарный 2 

Interdisciplina

ry 

қазіргі әлемнің проблемалары және гидрология 

кафедрасы ерекшеліктері жаратылыстану. 

білімдерін қолдану және түсіну: практикалық және 

ғылыми-зерттеу (жобалық) жұмыстарды орындауда 

базалық дағдылар мен дағдыларды дамыту, тиісті 

географиялық және пәнаралық білім, әдістер мен 

білім беру технологияларын, мектеп курстарында 

жаңартылған бағдарлама бойынша білім 

алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, жобалық 

жұмыстарын жүргізуде қолдану; факультативті 

сабақтар мен үйірмелерде, жаратылыстану пәнінің 

бөлімдерінен жаңа тәсілдермен (проблемалық, 

зерттеушілік, интегративті, компетентті) тапсырмалар 

құрап, критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолданады;  географиялық талдау объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің негізінде әдеби, 

статистикалық және картографиялық көздерді 

қолданады. 

Пікір білдіру:  логикалық, аналитикалық, 

критикалық, тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру: географиялық, пәнаралық 

білімдерімен дағдыларды, әдістерді және судың 

экологиялық жағдайын және антропогендік 

факторлардың әсерін бағалаудағы ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып 

дәлелдерді қорғау және көтермелеу жолымен 

алынған мәліметтерді талдау, түсіндіру және 

қорыту барысында жаратылыстану  ғылымдарының 

бүгінгі күнгі өзектілігін қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті:  толеранттылық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде топтық 

(командамен) әлеуметтік және коммуникативтік 

өзара әрекеттесу арқылы ақпарат, идеялар, 
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OFG 

-

3202 

Жалпы физикалық 

география 

Общая физическая 

география 

General physical 

geography 

 

 

БД С КВ 4 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 

 

         



проблемалар мен шешімдерді беру, алған 

теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану. 

Оқуға қабілеттілігі: : жоғары тәуелсіздік дәрежесі 

бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын көрсету және 

олардың зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін жоғарылату. Карталар және 

статистикалық көздері арқылы сараптама жасай 

алуы. 

знать и понимать: цели-задачи, методы, историю 

развития, место в географических науках, в системе 

подготовки будущего учителя;  факты и выводы о 

современном мире, Основные понятия и 

закономерности и принципы, логику объектов 

исследования, общие теоретические проблемы 

современного мира. 

применение и понимание знаний: развитие базовых 

навыков и навыков выполнения практических и 

научно-исследовательских (проектных) работ, 

применение соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий, в проведении 

учебной, научно-исследовательской, проектной 

работы обучающихся по обновленной программе 

на школьных курсах; формирование и применение 

на факультативных занятиях и кружках заданий 

новыми способами (проблемными, 

исследовательскими, интегративными, 

компетентными) из разделов естествознания и 

понимание системы критериального оценивания.; 

географический анализ использует литературные, 

статистические и картографические источники на 

основе объектов, явлений и процессов. 

Выражение мнения: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: формирование 

навыков географических, междисциплинарных 

знаний, навыков, методов и актуальности 

естественных наук в процессе анализа, 

интерпретации и обобщения данных, полученных 

путем поощрения и защиты доказательств с 

применением различных методов представления 
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OEG 

-

3203 

Жалпы экономикалық 

география 

Общая экономическая 

география 

General economic 

geography 

БД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 

 



информации в оценке экологического состояния 

воды и влияния антропогенных факторов. 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений 

посредством группового (командного) социального 

и коммуникативного взаимодействия на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества, 

применение полученных теоретических знаний на 

практике. 

Способность к обучению: демонстрировать навыки 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего образования с 

высокой степенью независимости и повысить их 

интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный уровень. Умение анализировать 

с помощью карт и статистических источников. 

to know and understand: goals-tasks, methods, history 

of development, place in geographical Sciences, place 

in the system of training of future teachers; facts and 

conclusions, Basic concepts and laws and principles, 

logic of objects of research, General theoretical 

problems, features, geography, problems of the modern 

world and features of the Department of hydrology 

natural science. 

application and understanding of knowledge: the 

development of basic skills and skills of practical and 

research (design) works, the use of appropriate 

geographical and interdisciplinary knowledge, methods 

and educational technologies, in the conduct of 

educational, research, project work of students on the 

updated program at school courses; the formation and 

application of optional classes and circles of tasks in 

new ways (problem, research, integrative, competent) 

from the sections of natural science and understanding 

the system of criteria-based assessment.; geographical 

analysis uses literary, statistical and cartographic 

sources based on objects, phenomena and processes. 

Expression: formation of skills of logical, analytical, 

critical, conceptual thinking: the skills of geographical, 

interdisciplinary knowledge, skills, methods, and 

relevance of the natural Sciences in the process of 

analysis, interpretation and generalization of data 



obtained through the promotion and protection of 

evidence using various methods of presentation of 

information in the assessment of the ecological status 

of the water and of the influence of anthropogenic 

factors. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through group (team) social 

and communicative interaction based on tolerance, 

dialogue and cooperation, the application of theoretical 

knowledge in practice. 

Learning ability: demonstrate logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to 

pursue further education with a high degree of 

independence and enhance their intellectual, cultural, 

and professional level. Ability to analyze using maps 

and statistical sources 

 

 

 

Аймақтық 

Региональны

й 

Regional 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-өсімдік 

жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 
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GK -

4304 

Өлкетану географиясы 

Географическое 

краеведение 

Geographical regional 

studies 

ПД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 

 

КК5 

КК6 

СК1 

СК4 

СК5 

 



географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 

пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан 

мен ШҚО географиялық үрдістері арасында 

байланыс таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту 

аясында мектеп бағдарламалары бойынша білімді 

бейімдей білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс 

Қазақстанның экологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік мәселелеріне қоғамның назарын аудару, 

теориялық білім мен практикалық тәжірибе 

негізінде өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 

карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы 

болу. 

знание и понимание:  знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, 

почвенно-растительного покрова, животного мира, 

природные зоны, природно-ресурсный потенциал, 

население и особенности экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской 

области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять 

физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 

дисциплинам  при изучении географии Казахстана 

и ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь 

адаптировать знания по школьным программам в 

рамках обновления содержания среднего 

образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

   

 

 

 

 

 

 

7 GVK

O -

4305 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

Geography of the East 

Kazakhstan region 

ПД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 

 

 

 

 

 

 

 

7 Top -

4306 

Топонимика 

Топонимика 

Toponymy 

ПД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 

 

 

7 

SGK 

-

4307 

Қазақстанның әдет-

ғұрыптық географиясы  

Сакральная география 

Казахстана 

Sacral geography of 

Kazakhstan 

ПД С КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exm 



Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для 

реализации экономических и социальных программ 

развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам 

Казахстана и Восточного Казахстана, уметь 

отстаивать свою точку зрения на основе 

теоретических   знаний и практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history of 

the study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and 

vegetation cover, wildlife, natural areas, natural 

resource potential, population and features of economic 

development of the Republic of Kazakhstan and East 

Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 

knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region, to find connections between geographical 

processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

to be able to adapt knowledge on school programs in 

the framework of updating the content of secondary 

education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan 

and East Kazakhstan region, achievements of the 

country, to Orient students for implementation of 

economic and social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical 

knowledge and practical experience. 



learning abilities: have skills with contour maps, Atlas 

maps, wall maps, and statistical sources. 

 

Білім беру бағдарламасы:мұражай ісі 

Образовательная программа:музейное дело 

Education program:museum business 

Пән аралық 2 

Междисципл

инарный 2 

Interdisciplin

ary 

 

 

 

 

 

 

 

тарихи таным теориясы мен әдіснамасын 

білу және түсіну; 

 білім мен түсінуді қолдану: ақпаратты іздеу 

үшін инновацияларды қолдану және өз 

зерттеулерінің нәтижелерін көрсете білу;  

пікір білдіру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау;  

коммуникативтік қабілеті: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

оқуға қабілеті: жоғары дербестік 

дәрежесімен оқуды жалғастыру үшін 

қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

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 

10 
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5 

IIK -

3201 

Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

Историография 

истории Казахстана 

Historiography of 

Kazakhstan history 

БД 

BS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

IIK -

3302 

Қазақстан тарихының 

деректануы 

Источниковедение 

истории Казахстана 

The Source study of 

history of Kazakhstan 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

6 

HHF

S -

3203 

Шет елдерге: көздері 

мен тарихнамасы 

Зарубежные страны: 

источники и 

историография 

Foreign countries: 

sources and 

historiography 

БД 

PS 

В КВ 

SC 

4 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



продолжения обучения с высокой степенью 

автономности; 

knowledge and understanding: theory and 

methodology of historical knowledge;  

application of knowledge and understanding: 

application of innovations to information 

retrieval and 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 needed to 

continue learning with a high degree of 

autonomy; 

Аймақтық 

Региональны

й 

Regional 

тарихи таным теориясы мен әдіснамасын 

білу және түсіну;  

білім мен түсінуді қолдану: ақпаратты іздеу 

үшін инновацияларды қолдану және өз 

зерттеулерінің нәтижелерін көрсете білу;  

пікір білдіру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын 

сауатты тұжырымдау;  

коммуникативтік қабілеті: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

оқуға қабілеті: жоғары дербестік 

дәрежесімен оқуды жалғастыру үшін 

қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

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 

12 20 7 

IVK

O -

4304 

Шығыс Қазақстан 

облысының тарихы 

История Восточно-

Казахстанской области 

History of the East 

Kazakhstan Region 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

7 

HCH

EKR

HT -

4305 

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 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

MO

OIK

N -

4306 

Мұражай ісі және 

тарихи-мәдени мұраны 

қорғау 

Музеелогия и охрана 

объектов историко-

культурного наследия 

Museology and the 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 



обучения, которые необходимы для 

продолжения обучения с высокой степенью 

автономности; 

knowledge and understanding: theory and 

methodology of historical knowledge; 

application of knowledge and understanding: 

application of innovations to information 

retrieval and 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 needed to continue learning with 

a high degree of autonomy 

protection of historical 

and cultural heritage 

 

OSh

M -

4307 

Мектеп мұражайы 

негіздері 

Основы школьного 

музееведения  

Fundamentals of school 

museology 

ПД 

PS 

В КВ 

SC 

3   

 

Рухани-

адамгершілік 

Духовно-

нравственны

й 

The spiritual 

and moral 

нормаларды; қазіргі экономикалық 

теорияларды, мәдениеттану материалдарын 

және негізгі әлемдік діндерді (олардың 

догматтары, культы, қасиетті 

кітаптар)туризм және өлкетанудың 

теориялық негіздері, туризм және өлкетану 

түрлері мен формалары, 

білу мен түсінікті қолдану: туризмді 

талдау,бағалау,әзірлеу және жақсарту 

бойынша алынған білім мен түсініктерді 

қолдана білу. 

Пікір білдіру: дәлелдерді кәсіби 

тұжырымдау және ұйым қызметінің 

сәйкестік немесе сәйкессіздік мәселелерін 

шешу. 

коммуникативтік қабілеттер: дінтану, 

өлкетану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес және технологиялар мәселелеріне 

қатысты мәселелер бойынша өз позициясын 

жеткізе білу және негіздеу; толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде кіші 

топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау 

арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

5 9 

3 

OAK 

2201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жемқорлық 

мәдениеттің негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption 

culture 

БД А КВ 2 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

3 

OTK 

2216 

 

 

 

 

Туризм және өлкетану 

негіздері 

Основы туризма и 

краеведения 

Basics of tourism and 

area study 

 

БД В КВ 3 

Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 



шешімдер беру.; 

оқуға қабілеті: білім беру үдерісінде әртүрлі 

ресурстарды, оның ішінде басқа оқу 

пәндерінің әлеуетін пайдалану.оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

қолдану, жоғары дербестік дәрежесімен әрі 

қарай оқуды жүзеге асыру үшін логикалық, 

аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды 

көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

знание и понимание:- этических и правовых 

норм; существующих экономических 

теорий, культуроведческого материала и 

основных мировых религий (их догматы, 

культ, священные книги)теоретические 

основы туризма и краеведения, виды и 

формы туризма и краеведения,  

применение знаний и понимания: уметь 

применять полученные знания и понимание 

по анализу,оценке,разработке и улучшению 

туризма. 

Выражение суждений: профессионально 

формулировать аргументы и решать 

проблемы соответствия или несоответствия 

деятельности организации. 

коммуникативные способности:  уметь 

выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся основной 

проблематики религиоведения, краеведения, 

антикоррупции и технологий; передача 

информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-

практических занятиях в условиях работы в 

малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 



учебных предметов.использования сведений 

и материалов в учебном процессе, 

демонстрация логического, аналитического, 

абстрактного, критического мышления для 

осуществления дальнейшего обучения с 

высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

уровня 

knowledge and understanding of: - ethical and 

legal norms; existing economic theories, 

cultural material and major world religions 

(their dogmas, cult, sacred books)theoretical 

foundations of tourism and local lore, types and 

forms of tourism and local lore, 

application of knowledge and understanding: to 

be able to apply the knowledge and 

understanding gained in the 

analysis,evaluation,development and 

improvement of tourism. 

Expression of opinions: professionally 

formulate arguments and solve problems of 

conformity or non-conformity of the 

organization's activities. 

communication skills: to be able to Express and 

justify their position on issues related to the 

main problems of religious studies, local 

history, anti-corruption and technology; transfer 

of information, ideas, problems and solutions 

through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small 

group on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation; 

academic ability: use a variety of resources in 

the educational process, including the potential 

of other academic subjects.use of information 

and materials in the educational process, 

demonstration of logical, analytical, abstract, 

critical thinking for further training with a high 



degree of independence and improve their 

intellectual, cultural and professional level 

Іс тәжірбие 

модулі 

Модули 

практики 

Modules of 

practice 

 

Білу және түсіну:- Ғылымның негізгі 

функциялары жүйесін, оларды зерттеу 

объектілерін, терминологияны, 

географиялық ғылымның әдістемесі мен 

әдіснамасын білу және түсіну. 

білімді қолдану және түсіну: география 

саласында өзіндік зерттеулер жүргізу, 

Географиялық зерттеулер әдіснамасын 

меңгеру; 

пікір білдіру: кәсіби міндеттерді шешу үшін 

алынған білім. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: 

алынған білімді кәсіби міндеттерді шешу 

үшін қолдану. 

Коммуникативтік қабілеттер: нақты өмірлік 

жағдайларда өз міндеттерін шешу үшін 

ауызша және жазбаша коммуникацияның 

әртүрлі құралдарын пайдалану, жалпы 

нәтиже алу үшін адамдармен адамдар 

тобында қарым-қатынас құру этикет 

нормаларына сәйкес өз көзқарасын білдіру. 

Оқыту тәсілін таңдау жоспарланған 

нәтижелердің сипатына байланысты болуы 

тиіс. Сабақтың нәтижесі-оқушыларды өз 

бетімен білім алуға, өзін-өзі жетілдіруге 

бағыттайтын білім, білік және дағды. 

оқуға қабілеті: Пәннің жаңартылған оқу 

бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын 

қолдану, қазіргі заманғы мұғалімге қажетті 

практикалық дағдыларды меңгерудің 

үздіксіздігі мен бірізділігін қамтамасыз 

етпейді. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді 

20 20 

 

2  

UP 
Оқуіс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teachingpractice 

 В  2  

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

КК5 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

8 PD Диплом алдындағыіс-

тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 B  1 

 

8 

 

 

PrP 

Өндірістік 

(педагогикалық) іс-

тәжірибе 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Field (School)practice 

 В  10  

2 

PrP Педагогикалық іс-

тәжірибе (үздіксіз)  

Педагогическая 

практика 

(непрерывная)  

Teaching practice 

(continuous) 

 В  1  

3,

4 

PrP Психологиялық-

педагогикалық 

практика (үздіксіз)  

Психолого-

педагогическая 

практика 

(непрерывная)  

Psychological and 

pedagogical practices 

(continuous) 

 В  2  



шешу үшін қолдануға, білім берудің 

жаңартылған мазмұнын қамтамасыз етуде 

географияны оқытудың заманауи әдістері 

мен тәсілдерін игеру; қағаз және электронды 

карталарды, статистикалық мәліметтерді, 

ГАЖ және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар арқылы алынған соңғы 

географиялық ақпараттарды қолдану 

негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Знание и понимание систем  основных 

функции наук, объекты их изучения, 

терминологию, методику и методологию 

географических наук. 

применение знаний и понимание:  проводить 

самостоятельные исследования в области 

географии, владеть методологией 

географических исследований;  

выражение  суждений:  полученных знания 

для решения профессиональных задач. 

умения в области общения:  применять 

полученные знания для решения 

профессиональных задач. 

Коммуникативные способности: 

использовать разнообразные средства 

устной и письменной коммуникации для 

решения своих задач в конкретных 

жизненных ситуаций, выражать свою точку 

зрения, в соответствии с нормами этикета 

строить коммуникацию в группе людей с 

людьми для получения общего результата. 

Выбор способа обучения характером 

планированных результатов.  

Способности к учебе применение навыков 

работы с обновленной учебной программой   

предмета, не обеспечивает непрерывность  и 

последовательность освоения практических 

навыков, необходимых современному 

5,

6 

 

 

 

 

 

PrP 

Оқу тәрбиеліқ 

педагогикалық 

практикасы (үздіксіз)  

Учебно-

воспитательная 

педагогическая 

практика 

(непрерывная)  

Training and 

educational teaching 

practice (continuous) 

 В  4  



учителю  

владеть современными  приемами и 

методами преподавания географии, 

отвечающим требованиям обновленного 

содержания образования; уметь планировать  

проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, 

статистических данных, новейшей 

географической информацией, полученных с 

помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of systems of 

basic functions of Sciences, objects of their 

study, terminology, methodology and 

methodology of geographical Sciences; 

application of knowledge and understanding: to 

apply the acquired knowledge in the course of 

professional (pedagogical practice) and work at 

school 

expression of judgments: knowledge gained to 

solve professional problems. 

learning skills or learning abilities: working 

with different sources of information, 

instruments, maps, etc. 

.communication skills: apply the knowledge 

gained during the professional (pedagogical 

practice) and work at school. 

Communication skills: use a variety of means 

of oral and written communication to solve 

their problems in specific situations, to Express 

their point of view, in accordance with the rules 

of etiquette to build communication in a group 

of people with people to get the overall result. 

The choice of method of training should be 

determined by the nature of the planned results. 

The results of the lesson is the knowledge and 

skills that guide students to independent 

education, self-improvement. 

Application of skills of work with the updated 



curriculum of a subject, does not provide 

continuity and sequence of development of the 

practical skills necessary for the modern teacher 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extra module 

Оқыту мен оқытудағы инновациялық 

тәсілдер, педагогикалық қызмет теориясы, 

іскерліктері мен дағдылары; 

білімді қолдану және түсіну: алған білімді 

кәсіби (педагогикалық практикадан) өту 

және мектепте жұмыс істеу кезінде қолдану. 

пікір білдіру: өткізілген сабақты талдай білу, 

педагогикалық жаңа мәліметтерге сәйкес 

оның құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

оқушылардың ойлау қабілетін және 

танымдық дербестігін дамытуды 

қамтамасыз ету. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: 

қоғамдық және мәдени контекстердің 

барлық алуан түрлерінде лингвистикалық 

сәйкес және шығармашылық түрде өзара 

әрекет ету; 

Коммуникативтік қабілеттер: дінтану, 

өлкетану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес және технологиялар мәселелеріне 

қатысты мәселелер бойынша өз позициясын 

жеткізе білу және негіздеу; толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде кіші 

топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау 

арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру. 

 оқуға қабілеті: оқыту дағдылары немесе 

оқуға қабілеттілік: түсініктерді, ойларды, 

сезімдерді, фактілер мен пікірлерді түсіну, 

білдіру және түсіндіру. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді 

шешу үшін қолдануға, білім берудің 
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География және тарих 
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преподавании 

обучении географии и 

истории 

Innovative approaches 

are in teaching and 

educating of geography 
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OIK 

Ақпараттық мәдениет 

негіздері 

Основы 

информационной 

культуры 

Fundamentals of 

Information Culture 
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жаңартылған мазмұнын қамтамасыз етуде 

географияны оқытудың заманауи әдістері 

мен тәсілдерін игеру; қағаз және электронды 

карталарды, статистикалық мәліметтерді, 

ГАЖ және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар арқылы алынған соңғы 

географиялық ақпараттарды қолдану 

негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Знание и понимание системы 

Инновационные подходы в преподавании и 

обучении, теорию, умения и навыки 

педагогической деятельности;  

применение знаний и понимание: применять 

полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической 

практики) и работе в школе. 

применение знаний и понимание:  

применять полученные знания при 

прохождении профессиональной 

(педагогической практики) и работе в 

школе. 

выражение  суждений:  понимать, выражать 

и толковать понятия, мысли, чувства, факты 

и мнения. 

умения в области общения: 

взаимодействовать лингвистически 

соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

Коммуникативные способности: уметь 

выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся основной 

проблематики религиоведения, краеведения, 

антикоррупции и технологий; передача 

информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-



практических занятиях в условиях работы в 

малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества 

Способности к учебе навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения. 

владеть современными  приемами и 

методами преподавания географии, 

отвечающим требованиям обновленного 

содержания образования; уметь планировать  

проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, 

статистических данных, новейшей 

географической информацией, полученных с 

помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of the system 

Innovative approaches in teaching and learning, 

theory, skills and pedagogical activity;  

application of knowledge and understanding: 

apply the knowledge gained during the 

professional (pedagogical practice) and work at 

school. 

application of knowledge and understanding: 

apply the knowledge gained during the 

professional (pedagogical practice) and work at 

school. 

expression of judgments: understand, Express 

and interpret concepts, thoughts, feelings, facts, 

and opinions. 

ability to communicate: to interact linguistically 

appropriately and creatively in the diversity of 

societal and cultural contexts; 

Communication skills: to be able to Express 

and justify their position on issues related to the 

main problems of religious studies, local 

history, anti-corruption and technology; transfer 

of information, ideas, problems and solutions 



through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small 

group on the basis of tolerance, dialogue and 

cooperation 

Learning skills or learning abilities: to 

understand, Express, and interpret concepts, 

thoughts, feelings, facts, and opinions. 

 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации 

(МИГА) 

Module 

offinal 

examination 

(MFE) 

Білу және түсіну жүйесінің мәні, негізгі 

функциялары ғылымдар, объектілер, оларды 

зерделеу, терминологияны, әдістемесін және 

әдіснамасын географиялық ғылымдар 

білімдерін қолдану және түсіну: алған 

білімдерін кәсіби тапсырмаларды шешу 

үшін. 

ойлауды қалыптастыру: түрлі ақпарат 

көздерімен жұмыс істеу, аспаптар, карталар 

және т. б. 

алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу 

үшін қолдануға, білім берудің жаңартылған 

мазмұнын қамтамасыз етуде географияны 

оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін 

игеру; қағаз және электронды карталарды, 

статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар арқылы алынған соңғы 

географиялық ақпараттарды қолдану 

негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Пікір білдіру: іскерліктер қарым-қатынас 

саласында: түрлі ақпарат көздерімен жұмыс 

істеу, аспаптар, карталар және т. б. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: 

білімді құрылымдау, ситуативно-барабар 

актуализации знаний, кеңейту, өсім 

жинақталған білімді; 

коммуникативтік қабілеттер: практикалық 

тәжірибеде алынған теориялық білімдерін 
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Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән 

бойынша мемлекеттік 

емтихан тапсыру 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 

Writing and defence of 

diploma work (project) 

or handing over of state 

examinations on two 

profiling disciplines 

 В  2  



тереңдетіп одан ары бекітіп оқу-әдістемелік 

жұмыстарда білімдерін пайдалана білу. 

оқуға қабілеті:   дағдылар немесе 

қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге 

және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер 

мен пікірлер. 

Знание и понимание системы сущности, 

основные функции географических наук, 

объекты их изучения, терминологию, 

методику и методологию географических 

наук 

применение знаний и понимание:  

применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, владеть 

современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим 

требованиям обновленного содержания 

образования; уметь планировать  проведение 

урока, с использованием бумажных и 

электронных карт, статистических данных, 

новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и 

информационно-коммуникативных-

технологий.  

Выражение суждений: умения в области 

общения: работы с различными 

источниками информации, приборами, 

картами и т.д. 

навыки обучения или способности к учебе: 

структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных 

знаний; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного 

взаимодействия с коллективом на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

 



умения в области общения: навыки 

обучения или способности к учебе: 

понимать, выражать и толковать понятия, 

мысли, чувства, факты и мнения.  

Knowledge and understanding of the system of 

essence, the main functions of  Sciences, the 

objects of their study, terminology, 

methodology and methodology of geographical 

Sciences 

application of knowledge and understanding: 

apply the acquired knowledge to solve 

professional problems. 

The expression of judgments: skills in the field 

of communication: work with various sources 

of information, instruments, maps, etc. learning 

skills or ability to learn: the structuring of 

knowledge, situational-adequate knowledge 

updating, expansion, increment of accumulated 

knowledge; 

communicative abilities: working with different 

sources of information, devices, maps, etc. 

learning skills or abilities to study: structuring 

of knowledge, situational-adequate updating of 

knowledge, expansion, increment of 

accumulated knowledge;  

ability to study: forming judgments, working 

with various sources of information, devices, 

maps, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

5В012900-География-история 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

5В012900-География-Тарих 

MODULAR REFERENCE 

5B012900-Geography-History 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Коммуникативный 1 

Коммуникативтік 1 

Kom1 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Хан Г.О.,  

Хан Г.О. 

Khan G. O. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю   

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Для 1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

Для 2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Школьный курс казахского языка (уровень АІ, А2, В1) 

1 тмс - Шетел тілі (мектеп курсы) 

Үшін 2 сем - Шет тілі (А1 деңгейі) 

Мектептегі қазақ тілі курсы (деңгей АІ, А2, В1) 

For 1 SEM-Foreign language (school course) 

For 2 SEM-Foreign language (level A1) 

School course of the Kazakh language (level AI, A2, B1) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Иностранный язык (ООД ОК) 

Казахский (русский) язык (ООД ОК) 

Шет тілі (ООД ОК) 

Қазақ (орыс) тілі (ООД ОК) 

Foreign language (OOD OK) 

Kazakh (Russian) language (OOD OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті 

көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық және шетелдік 

көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және 

көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз ойын және 

пікірін тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас қазақ 

(орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл лингвистически 

тиісті түрде және шығармашылық тұрғыдан барлық жағынан 

қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, 

білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірін ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, 

жазу). 

знать и понимать казахский (русский), иностранный язык в 

объеме, необходимом для возможности получения 



информации из отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками 

публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

казахском (русском), иностранном языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать 

понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и 

в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

To know and understand Kazakh (Russian), a foreign language to 

the extent necessary to be able to obtain information from 

domestic and foreign sources; 

application of knowledge and understanding: to be skilled in 

public speaking; 

forming judgments: possess the skills to express their thoughts 

and opinions in interpersonal and business communication in 

Kazakh (Russian) foreign languages. 

communication skills: linguistic way to interact appropriately and 

creatively in a variety of societal and cultural contexts; 

skills training or the ability to learn: to understand, express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both 

oral and written form (listening, speaking, reading, writing). 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы (силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және қорытынды 

бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing the final 

control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

McCarter, Sam. Ready for IELTS [Текст]  : teacher's book / S. 

McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, [2017]. - 

208 p. 5 

 Основы казахской терминологии [Текст] / Ө. Айтбайұлы. - 

Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с. : 

4. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Текст]  : оқу құралы : ҚР 

білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші 

бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 216 бет. 15 

Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст]  :  ЖОО барлық 

мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 

100 

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) 



 Экземпляры: всего:87 - КА(6), Ф3(1), Ф4(1), МПК(1), Ф7(1), 

Ф6(2), Ф1(75). 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Мировоззренческий 

Дүниетанымдық 

Ideological 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Нурбекова Р.К, Сейтембетов Е.Ж., Рамазанова А.С., 

Ахметова Л.М., Куленова Г.Б. 

Нурбекова Р.К, Сейтембетов Е.Ж., Рамазанова А.С., 

Ахметова Л.М. Куленова Г.Б. 

 

Nurbekova R., Seitimbetov J. E., Ramazanova A. S., 

Akhmetov L. M, Kulenova G.B. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Современная история Казахстана (ООД ОК) 

Политология (ООД ОК), Основы права (ООД КВ), 

Основы экономики (ООД КВ), Физиология развития 

школьников (БД ОК),  

Қазіргі Қазақстан тарихы (ООД ОК) Саясаттану 

(ЖБП ОК) Құқық Негіздері (ЖБП КВ), Экономика 

Негіздері (ЖБП КВ), Оқушылардың физиологиялық 

дамуы (БД ОК), Modern history of Kazakhstan (OOD 

OK) Political Science (OOD KV), the Basics of  law 

(OOD KV), the Basics of Economics (OOD KV), 

Physiology development of students (BS MC) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу мен түсіну: экономикалық қызметті түсіну және 

тәжірибелік игеру, ойлаудың кәсіпкерлік мәдениеті, 

экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, 

кәсіпкерлік мақсатты қалыптастыра білу және оны 

жүзеге асыру жолдарын таңдау компетенцияларды 

қалыптастыру мен дамытуға бағытталған. 

білімді және түсінушілікті қолдану: заманауи 

экономикалық өзекті мәселелерін шешу, бизнес-

жоспарды және startup-ді сауатты жасай білу. 

пікірлерді білдіру: ақпаратты іздеу, іріктеу, жүйелеу, 



талдау, өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

перспективада тәжірибелік экономикалық 

мәселелерді шешу үшін мақсатты қолдану. 

коммуникативті қабілеттер: командада жұмыс істеу, 

өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну. 

білімге қабілеттілік: жаратылыстану-ғылыми және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында білім алу 

және жаңа білім алу, осы білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

Знание и понимание: осмысления и практического 

освоения экономической действительности,  

компетенций в области предпринимательской 

культуры мышления, способности к восприятию, 

обобщению и анализу экономической информации, 

постановки предпринимательской цели и выбору 

путей её достижения. 

применение знаний и понимания: используя 

накопленные знания, полученные в процессе 

обучения, грамотно ориентироваться в потоке 

современных экономических проблем, находить их 

разрешение, умения грамотно разрабатывать бизнес-

план и startup; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, 

анализ, обработка информации, оценка ее полезности 

и целенаправленное применение в перспективе для 

решения практических экономических проблем; 

коммуникативные способности: работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения; 

способности к учебе: способность учиться и 

приобретать новые знания в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных 

дисциплин, применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне. 

Knowledge and understanding: understanding and 

practical development of economic reality, competencies 

in the field of entrepreneurial culture of thinking, the 

ability to perceive, generalize and analyze economic 

information, setting an entrepreneurial goal and choosing 

ways to achieve it. 

application of knowledge and understanding: using the 

accumulated knowledge gained in the learning process, to 

navigate competently in the flow of modern economic 

problems, to find their solution, the ability to competently 

develop a business plan and startup; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, processing of information, 

evaluation of its usefulness and purposeful application in 

the long term to solve practical economic problems; 

communication skills: to work in a team, to correctly 

defend your point of view, to offer new solutions; 

learning abilities: the ability to learn and acquire new 

knowledge in the field of natural Sciences and social 

Sciences and Humanities, to apply this knowledge and 

understanding at a professional level. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 



- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Основы права [Текст] : [учеб. пособие] / К. И. 

Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 2017. - 

328 с. - (Учебное пособие) 

2. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского 

права (основы права) : [учеб. пособие] / А. В. 

Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : 

Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

3. Основы экономики [Текст] : учебное пособие / Л. 

М. Ахметова. - Усть-Каменогорск : ВКГУ им. 

Аманжолова, 2017. - 132 с 

4. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық 

теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-360 бет. 

5. Основы социологии и политологии [Текст] : учеб. 

для сред. проф. образования / Г. И. Козырев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 

2018. - 271 с. 

6. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана 

[Текст]  : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 

456 с. 150 

7. Əбсаттаров Р. Əлеуметтану: өзекті мәселелер: екі 

томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 1.- 

408 бет 

8. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского 

права (основы права) : [учеб.пособие] / А. В. 

Турлаев.- [2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : 

Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

9. Бринкерхоф, Дэвид.  

Əлеуметтану 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) 

 Экземпляры: всего:87 

10. 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) 

 11. Ритцер, Джордж.  

Əлеуметтану 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)  

Куратко, Дональд.Ф.  

Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық).  

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 



 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Педагогический  

Педагогикалық 

Pedagogical 

 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

К.п.н. Губайдуллина Г.Н., Нугумарова А.Т. Радченко 

Н.Н. 

К.п.н. Губайдуллина Г.Н., Нугумарова А.Т. Радченко 

Н.Н. 

Ph. D. Gubaidullina G. N., Nugumanova A. T. 

Radchenko N.N. 

 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Менеджмент в образовании (БД ОК), Теория и 

методика воспитательной работы (БД ОК), 

Технологии криториального оценивания (БД ОК) , 

Педагогика (БД ОК), Психология (ООД ОК) 

 

Білім берудегі Менеджмент (БД ОК), тәрбие 

жұмысының Теориясы мен әдістемесі (БД ОК), 

Технология криториального бағалау (БД ОК) , 

Педагогика (БД ОК), Психология (ООД ОК) 

 

Management in education (database is OK), Theory and 

methods of educational work (DB is OK), Technology 

criteriilor estimation (DB is OK) , Pedagogy (DB 

OK),Psycology (OOD OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: Білім және түсіну:кәсіби педагогика 

және педагогикалық қызмет негіздері; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік қарым-қатынас, ынтымақтастық, 

төзімділік; 

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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; 

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; 

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

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и сдача 

итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Дүйсенбаев А. Қ. Педагогикалық менеджмент : оқу 

құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2015. - 158 бет. 

2. Дидактическая креативность педагога [Текст] : 

моногр. / А. К. Мынбаева, М. Е. Сеилханова, А. Е. 

Смайлова. - Алматы : Қазақ университетi, 2017. - 104 

с 

3. Əбенбаев С. Ш. Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі : оқулық / С. Ш. Əбенбаев, Г. Г. Ахметова . 

- Астана : Фолиант, 2017. - 312 бет 

4. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы 

педагогических исследований [Текст]  : учеб. пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. 

– 2 

5. Гордиенко, О В. Современные средства оценивания 

результатов обучения [Текст]  : учеб. для акад. 

бакалавриата / О. В. Гордиенко. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Юрайт, 2017. - 240 с. 5 

6. Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы 

к преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. 

Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорск : Берел, 2016.- 261 с. 22 

7. Information and communication technologies textbook 

: in 2 part = Information and communication technologies 

: textbook : in 2 hours [Text] : textbook / D. Shynybekov 

[etc.]; International Information Technology University. - 

Almaty : IITU. Part 1: textbook. - 2017. - 586 p-15. 



Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

  

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Профессионально-педагогическая подготовка 

Кәсіби-педпгогикалық даярлық 

Professional and pedagogical preparation 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Өскембай А.А. 

Стельмах С.А 

Абдрахманова Т.М. 

Сапанова А. М. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Инклюзивное образование  

Инклюзивтті білім 

Inclusive education 

Профессионально-ориентированный иностранный 

язык (БД ОК) 

Профессиональный казахский (русский) язык (БД 

ОК) 

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (БД ОК) 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (БД ОК) 

Inclusive education 

Professionally-oriented foreign language (DB OK) 

Professional Kazakh (Russian) language (DB OK) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну, қазақ тіл және сөйлеу іске асыру 

тілдік санаттағы, орфографиялық, орфоэпической, 

грамматикалық, стилистикалық нормалары 

оқытылатын тілдер; 

білімдерін қолдану және түсіну:пайдалануға тілдік 

құралдары мақсаттарына сәйкес, орнымен, уақытпен 

және салалар қарым-қатынас барабар әлеуметтік 

мәртебесі бойынша серіктес қарым-қатынас; 

ойлауды қалыптастыру: білу, өз пікірін білдіру және 

негіздеу өз ұстанымын мәселелері бойынша, 

касающимсямежкультурного шетел тілінде қарым-

қатынас бірлікте оның барлық функцияларын 

іскерліктер қарым-қатынас саласында:пайдалану 



процесінде қарым-қатынас негізгі сөйлеу формалары 

сөздері: баяндау, суреттеу, монолог, диалог, полилог; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға түсіне дәлме-

дәл аудиотексты дәрежесі әртүрлі және тереңдігі ену 

мазмұны мәтіндерін пайдалану; әр түрлі 

стратегиялары: қызметкерлерін жинап, таныстыру, 

изучающее, просмотровое, іздеу. 

Знание и понимание системы языка и речевой 

реализации языковых категорий, орфографической, 

орфоэпической, грамматической, стилистической 

нормы изучаемых языков; 

применение знаний и понимание:использовать 

языковые средства в соответствии с целями, местом, 

временем и сферами общения адекватно 

социальному статусу партнера по общению; 

формирование суждений: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимсямежкультурного иноязычного общения 

в единстве всех его функций 

коммуникативные способности::использовать в 

процессе общения основные речевые формы 

высказывания: повествование, рассуждение, 

монолог, диалог, полилог; 

способности к учебе: понимать аутентичные 

аудиотексты с разной степенью и глубиной 

проникновения в содержание текстов; использовать 

различные стратегии чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое. 

Knowledge and understanding of the system of language 

and speech implementation of language categories, 

spelling, spelling, grammar, stylistic norms of the 

studied languages; application of knowledge and 

understanding: use of language tools in accordance with 

the goals, place, time and spheres of communication 

adequate to the social status of the communication 

partner; formation of judgments: be able to Express and 

justify their position on issues relating to intercultural 

foreign language communication in the unity of all its 

functions skills in the field of communication: to use in 

the process of communication the main speech forms of 

statements: narrative, reasoning, monologue, dialogue, 

polylogue; learning skills or learning abilities: to 

understand the authentic audio text with varying degrees 

and depths of penetration into the content of texts; to use 

a variety of reading strategies: introductory, studying, 

viewing, search. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля Учебный год, 15/15 недель 



Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

Key Concepts in Development Geography [Текст]  / R. 

Potter [et al.]. - Los Angeles : SAGE , 2012. - 278 p. - 

ISBN 9780857025845 : Пер. : Ключевые понятия в 

развитии географии 1 

Основы редактирования текстов [Текст] : учебно-

метод. пособие для тех. и проф. образования / Д. К. 

Боранбай, М. Р. Касымбекова. - Астана : Фолиант, 

2015. - 152 с. - (Профессиональное образование).  

Мунатаева, Э. М. Учебное пособие для историков и 

географов [Текст]  : курс английского языка / Э. М. 

Мунатаева, Г. А. Тургунтаева. - Алматы : Эверо, 

2014. - 220 с. 30 

Развитие инклюзивного образования в Казахстане и 

за рубежом [Текст] : учеб. пособие / Б. С. Байменова. 

- Алматы : Эверо, 2017. - 148 с 

Жубакова, С. С. Инклюзивное образование [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / С. С. Жубакова, Б. С. 

Байменова. - Алматы : Эверо, 2017. - 100 с. 25 

Инклюзивті білім беру негіздері : оқу құралы / А. 

Искакова [және т. б.]. - Алматы : ЖК "Балауса", 2016. 

- 320 бет. 

Теория и практика инклюзивного образования 

[Текст] : учеб. пособие / С. С. Жубакова. - Алматы : 

Эверо, 2017. - 148 с. 

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Социум и научно – инфориационное пространство 

Социум және ғылыми-ақпараттық кеңістік 

Social and scientific information space 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Карменова М. А.Сағиқызы А. 

Жиренова А.Т. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОбОМ) 

Compulsory General education modules (Obom) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Предварительные знания или прохождение 

предшествующих модулей: школьные дисциплины 

Алдын-ала білу немесе өту алдындағы модульдер: 

мектеп пәндері 

Prior knowledge or previous modules: school subjects 



Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Инфориационно-коммуникационные технологии (на 

англ.языке) (ООД ОК) 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) (ООД ОК) 

Information and communication technologies (in English 

language) (ООД ОК) 

Философия (ООД ОК) 

Философия (ООД ОК) 

Philosophy (ООД OK) 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну:қажеттілікті дамыту студенттердің 

өзін-өзі тану мен өзін-өзі шығармашылық дамыту; 

білімдерін қолдану және түсіну: өз бетінше қолдана 

алған білімдерін психология бойынша оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастыру. 

білдіру пікірлерді: салыстыру, талдау, 

психологиялық құбылыстар мен фактілер; 

коммуникативтік қабілеті: әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, ұжыммен 

ынтымақтастық, толеранттылық; 

қабілетін, оқуға түсіне мәні, мазмұны және негізгі 

психологиялық ұғымдар мен анықтамаларды; өз 

бетінше пайдалану алынған білімдермен үдерісінде 

оқу-танымдық қызметін анализдеу; психологиялық 

білімді болашақ. 

знание и понимание:развивать потребность 

студентов в самопознании и творческой 

самореализации;  

применение знаний и понимания: самостоятельно 

применять на практике полученные знания по 

психологии в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

выражение суждений: сопоставлять, анализировать 

психологические явления и факты; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  понимать суть и содержание 

основных психологических понятий и определений; 

самостоятельно оперировать полученными знаниями 

в процессе учебно-познавательной деятельности; 

применять психологические знания в будущей 

практической деятельности. 

knowledge and understanding: to develop students ' need 

for self-knowledge and creative self-realization;  

application of knowledge and understanding: 

independently apply the acquired knowledge in 

psychology in the organization of educational process. 

 expression of judgments: compare, analyze 

psychological phenomena and facts; communication 

skills: a socio-communicative interaction with the team, 

cooperation, tolerance; 

 ability to study: to understand the essence and content of 

the basic psychological concepts and definitions; 

independently operate the acquired knowledge in the 

process of educational activities; apply psychological 

knowledge in future practice. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 



сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / 

Ш. Т. Тайжанов [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 

2014. - 392 бет. 

2. Картография, учебник для бакалавров и магистров, 

4-е издание/А.М. Берлянт.-Москва, 2014.-447 с. 

3. Картография, учебник для бакалавров и магистров, 

4-е издание/А.М. Берлянт.-Москва, 2014.-447 с. 

4. Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ə. Қазақстан 

Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-102 бет 

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / 

Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : 

Топырақ генезисі, географиясы және жіктелуі. - 

2017. - 208 бет 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Оқыту әдістемесі 

Методика преподавания 

Methods of teaching 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Токаева Ж.Т., Дюсенбаева А. Т. 

Токаева Ж.Т., Дюсенбаева А. Т. 

Tokayevа Z. T., Diusenbaeva A. T 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

5/9 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 



oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Методика преподавания географии (ПД ОК) 

Географияны оқыту әдістемесі (ПД ОК) 

Methods of teaching geography (PD OK) 

Тарихты оқыту әдістемесі  

Методика преподавания истории  

Principles of history teaching 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: оқытудың жаңартылған 

бағдарламасы бойынша оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. 

  білімдерін қолдану және түсіну: пәнді оқу кезінде 

алынған білім зертханалық және зерттеу (жобалау) 

жұмыстарын орындаудың негізгі дағдылары мен 

біліктерін өңдеу, география бойынша жаңартылған 

мазмұнына сәйкес типтік және зерттеу есептерін 

шешу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл, толеранттық, 

диалог және ынтымақтастық негізінде шағын топта 

жұмыс істеу жағдайында зертханалық-практикалық 

сабақтарда әлеуметтік-коммуникативтік өзара іс-

қимыл арқылы ақпарат, идеялар, мәселелер мен 

шешімдер беру; 

оқуға қабілеті: Интернет желісінде өз бетінше іздеу, 

ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен 

жұмыс жасау және ауызша хабарламалар, 

баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат 

ұсыну, оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды пайдалану, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру және 

өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін арттыру үшін логикалық, аналитикалық, 

абстрактілі, сыни ойлауды көрсету. 

знание и понимание: теорию и методику обучения по 

обновленной программе обучения. 

 применение знаний и понимания: знания, 

полученные при изучении дисциплин выработка 

основных умений и навыков выполнения 

лабораторных и исследовательских (проектных) 

работ, решения типовых и исследовательских задач 

согласно обновленному содержанию по географии, в 

профессиональном пространстве; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

передача информации, идей, проблем и решений 

путем социально-коммуникативного взаимодействия 

на лабораторных-практических занятиях в условиях 

работы в малой группе на основе толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  самостоятельный поиск в сети 

Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 



общекультурного и профессионального уровня. 

knowledge and understanding: theory and methods of 

training on the updated training program. 

application of knowledge and understanding: knowledge 

gained in the study of disciplines development of basic 

skills and abilities of laboratory and research (design) 

works, solutions of typical and research tasks according 

to the updated content on geography, in professional 

space; 

the expression of judgments: to perform tasks in 

accordance with the specified standards; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, the transfer of information, 

ideas, problems and solutions through social and 

communicative interaction in the laboratory-practical 

training in a small group on the basis of tolerance, 

dialogue and cooperation; 

ability to study: independent search on the Internet, work 

with scientific, reference, methodological literature and 

analysis and presentation of information in the form of 

oral presentations, reports, abstracts, abstracts, use of 

information and materials in the educational process, 

demonstration of logical, analytical, abstract, critical 

thinking for further training with a high degree of 

independence and improve their intellectual, cultural and 

professional level. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Сухоруков, В. Д. Методика обучения 

географии [Текст]  : учеб. и практикум для 

академического бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. 

Г. Суслов. - М. : Юрайт, 2017. - 359 с. 10 

2. Физическая география материков и океанов : 

в 2 т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. 

Романовой.- М. : Академия, 2014.- Т. 1 Физическая 

география материков, кн. 1 Романова Э. П. 

Дифференциация и развитие ландшафтов суши 

Земли. Европа. Азия / Э. П. Романова, Н. Н. 

Алексеева, М. А. Аршинова.- 2014.- 464 с. 5 

3. Джаналеева К. М. Физическая география 

материков и океанов : номенклатура геогр. названий 

/ К. М. Джаналеева, А. А. Жангужина.- Алматы : 

Эверо, 2014.- 392 с. 25 



4. Географияны оқыту әдістемесі : ЖОО 

студенттері мен орта мектептің география пәні 

мұғалімдеріне арналған оқулық / Е. А. Тоқпанов 

[және т. б.]. - Алматы : Эверо, 2016. - 412 бе 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Ең жаңа уақыт тарих мәселелері 

Вопросы истории новейшего времени 

Questions of history of the latest time 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Жанбосинова А. С 

Жанбосинова А. С 

Zhanbosinova A. C 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Новейшая история Казахстана  

The Newest history of  Kazakhstan  

Шет елдердің ең жаңа тарихы  

Новейшая история зарубежных стран 

The contemporary history of foreign countries 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында;  

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте;  

пікір білдіру: оқушылардың білімін, іскерлігін 

қалыптастыру тәсілдері саласында, нәтижелі оқу-

танымдық қызметті ұйымдастыру; коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік;  

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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;  

knowledge and understanding: in the field of the 

discipline taught;  

application of knowledge and understanding: in the 

professional space;  

expression of judgments: in the field of methods of 

formation of knowledge, skills of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity;  

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; ability 

to study: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1.Аяган Б. Г. Новейшая история Казахстана (1991-

2014): научно-попул. изд. /Б. Г. Аяган, А. М. 

Ауанасова, А. М. Сулейменов.- Алматы: Атамура, 

2014.- 368 с. 

2. Халидуллин, Г. Х. Алаштану [Текст]  : учебно-

метод. материалы к учебному курсу / Г. Х. 

Халидуллин, А. С. Жанбосинова. - Алматы : Эверо, 

2017. - 296 с. : фото 

3. Аминов, Т. М. Современная история Казахстана 

[Текст]  : [учеб. пособие] / Т. М. Аминов ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 

456 с 

4. Заболотный В. М. Новейшая история стран 

Европы и Северной Америки. Конец ХХ- начало 

ХХ1 века: учеб. пособие / В. М. Заболотный.- М.: 

Астрель, 2014.- 494с. 16 

5. Современный Казахстан: общественное мнение 

[Текст]  / [отв. ред. Б. К. Султанов]. - Алматы : 

[КИСИ при Президенте РК], 2011. - 154 с. 2 

6. Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

Название модуля и шифр Өркениеттер қайнаркөзі 



Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Истоки цивилизации  

Sources of civilizations  

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Кариев Е. М., Жанбосинова А. С 

Кариев Е. М., Жанбосинова А. С 

Kariev E. M., Zhanbosinova A. C 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

½ 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Археология 

Археология  

Archeology  

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan  

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында;  

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте;  

пікір білдіру: оқушылардың білімін, іскерлігін 

қалыптастыру тәсілдері саласында, нәтижелі оқу-

танымдық қызметті ұйымдастыру; коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік;  

оқуға қабілеттілік: өздігінен білім алуға дайындық 

және қабілеттілік; 

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;  

knowledge and understanding: in the field of the 

discipline taught; application of knowledge and 

understanding: in the professional space; 

 expression of judgments: in the field of methods of 



formation of knowledge, skills of students, the 

organization of productive educational and cognitive 

activity; communication skills: social and 

communicative interaction with the team, cooperation, 

tolerance;  

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

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Средневековая археология Центрального 

Казахстана (по материалам городища Бозок) [Текст] : 

учеб. пособие / М. К. Хабдулина. - Алматы : Эверо, 

2017. - 180 с. 

2. Возрожденные сокровища Казахстана : опыт 

научной реставрации [Текст] / К. Алтынбеков. - 

Алматы : Evo Press, 2014. - 360 с. 

3. Выдающиеся археологические памятники 

Казахстана [Текст] / К. М. Байпаков, Д. А. Воякин. - 

Алматы : [б. и.], 2014. - 504 с 

4. Қазақстан археологиясы. Деректер мен зерттеулер 

: басылым 2012 жылдан бастап шығарылуда / жалпы 

ред. бас. З. Самашев. - [Б. м.] : [Полиграфкомбинат]. 

Т. 4 : Шевнина И. Неолит дәуіріндегі Торғай 

тайпаларының қыш өндірісі = Гончарство 

неолитических племен Торгая = Tne pottery of 

tne neolithic tribes of Torgay : монография / И. 

Шевнина. - 2014. - 236 бет. -1 экз На каз. и рус. и 

англ. яз. 

5. Алаштану [Текст] : учебно-метод. материалы к 

учебному курсу / Г. Х. Халидуллин, А. С. 

Жанбосинова. - Алматы : Эверо, 2017. - 296 с 

6. Чокан Валиханов [Текст] : историко-биогр. 

повествование / - Астана : Фолиант, 2016. - 752 с. 

7. А. К. Қапышев ; Е. А. Шайхыгалиев. - Алматы : 

Бастау. Т. 1 : Ежелгі және орта ғасырлар тарихы. - 

2017. - 328 бет. 

8.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. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Пән аралық 1 

Междисциплинарный 1 



Module name and code Interdisciplinary 1 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Женсикбаева Н.Ж.; Айткожина С. К 

Женсикбаева Н.Ж., Айткожина С. К 

Zhensikbaeva  N.Zh., Aitkozhina S. K 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

9/15 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Картография  

Картография 

Cartagraphy 

Жалпы жертану  

Общее землеведение  

General earth science  

Геология 

Геология  

Geology 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, әдістері, 

жетістіктері, жаңартылған бағдарлама бойынша 

жалпы жертану бөлімінің мазмұны және мектеп 

курсында 6-7 сыныптар бойынша. Жаратылыстану 

пәнін оқытудың әдістемелік аспектілері; фактілер 

мен құбылыстар, негізгі ұғымдар, заңдылықтар мен 

қағидаттар, зерттелетін объектілердің логикасы: 

Жердің құрылысы мен жасы, оның Күн жүйесіндегі 

жағдайы, негізгі геологиялық процестер туралы 

мәліметтер, топография негіздерімен картография 

міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу аспаптарын 

білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша оқу 

практикасынан өту кезінде және келесі практикалық 

іс-әрекетте білімді қолдану; оқу материалын түсіну, 

алған білімін практикада қолдана білу; әртүрлі 

практикалық жұмыстарды (жобаларды) орындау 

кезінде теориялық білімді қолдану, профильдер, 

схемалар құру, география бойынша жаңартылған 

мазмұнға сәйкес типтік және зерттеу міндеттерін 

шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты есептеу 

және бағалау, алу және өңдеу; жердің шығу 

теорияларының дұрыстығы туралы; Күн жүйесінің 



планетасы, адамның өмір сүру саласы ретінде 

географиялық қабық ретінде жер туралы жалпы 

түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін 

күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын 

дәлелдеуді, міндеттерді шешуде ымыраластық таба 

білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық 

жағдайларда тиімді шешім таба білу. 

оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны 

көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім алу; 

геологиялық материалдар, карталар, профильдер 

бойынша геологиялық процестерді сипаттау 

әдістемесін меңгеру, топырақта геологиялық 

процестердің дамуымен топырақ жамылғысының 

байланыс заңдылықтарын табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, 

анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс 

істеу және ауызша хабарламалар, баяндамалар, 

тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу 

процесінде мәліметтер мен материалдарды 

пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары 

дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды 

көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы мәдени және 

кәсіби деңгейін көтеру. 

знание и понимание:  цели и задач, методов, 

достижений, содержание школьного раздела 

географии 6, 7 класс по обновленной программе  и 

методические аспекты изучения в школьном курсе 

естествознание; фактов и явлений, основных 

понятий, закономерностей и принципов, логики 

изучаемых объектов: строение и возраст Земли, 

положение ее в Солнечной системе, сведения о 

горных породах, минералах, полезных ископаемых, 

об основных геологических процессах,  

демонстрировать знание и понимание задач 

картографии с основами топографии, основных 

понятий, измерительных приборов, на их основе 

владеть масштабом карт, проводить глазомерную 

съемку; знать, понимать и читать 

общегеографические, топографические и 

специальные карты.  

 применение знаний и понимания:- применение 

геоинформационных и картографических знаний и 

навыков о типологии географических карт, их 

математической основе, о картографических 

проекциях и их функциях; 

- применение знаний о изучении Земли 

аэрокосмическими методами с точки зрения 

естественных наук, определение содержания 

аэроснимков, применение географических  приборов 

и  инструментов; 

-знание теоретических и прикладных методов 

изучения природных комплексов и применение их в 

районной планировке, градостроительстве и 

сельском хозяйстве; 

- овладение и использование знаний о физических 

свойствах горных пород верхних и нижних 

горизонтов земной коры; 

- понимание сущности географических процессов и 

явлений, объяснение взаимосвязи в природных 

комплексах своей местности;  

- применение знаний о возникновении, строении, 

размере, плотности  Земли, о физических свойствах,  



о континентах  и океанах, о геосинклиналях и 

платформах.  

 Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   

получать и обрабатывать информацию из различных 

источников;  рассуждать о правильности теорий 

происхождения Земли; об общих представлениях о 

Земле как планете Солнечной системы, 

географической оболочке как сфере существования 

человека, о взаимосвязях  сфер географической 

оболочки. 

коммуникативные способности:  использовать 

полученные знания в повседневной жизни;  уметь 

доказывать свою точку зрения, находить компромисс 

в решение задач, уметь найти рациональное решение 

при различных хозяйственно-экономических 

условиях. 

способности к учебе:   получать сведений и знания о 

способах отражения окружающего мира на картах; 

владеть методикой описания геологических 

процессов по геологическому материалу, картам, 

профилям, находить закономерности связи 

почвенного покрова с развитием геологических 

процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска в 

сети Интернет, работы с научной,  справочной, 

методической  литературой и анализа и 

представления информации в виде устных 

сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном 

процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding: goals and objectives, 

methods, achievements, the content of the section of 

General earth science on the updated program and 

methodological aspects of the study in the school course 

of natural science; facts and phenomena, basic concepts, 

laws and principles, the logic of the studied objects: the 

structure and age of the Earth, its position in the Solar 

system, information about the main geological processes, 

demonstrate knowledge and understanding of the tasks 

of cartography with the basics of topography, basic 

concepts, measuring instruments; 

application of knowledge and understanding: to apply 

knowledge during the training practice on topography 

and in subsequent practice; to understand the training 

material, to be able to apply the knowledge in practice; 

to use theoretical knowledge in the performance of 

various practical works (projects), building profiles, 

diagrams, solving typical and research tasks according to 

the updated content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, 

receive and process information from various sources; to 

argue about the correctness of the theories of the origin 

of the Earth; about the General concepts of the Earth as a 

planet of the Solar system, the geographical shell as the 

sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired knowledge 

in everyday life; to be able to prove the point of view, to 

find a compromise in the solution of problems, to be able 

to find the rational decision at various economic 



conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge 

about how to reflect the world on maps; own 

methodology for describing geological processes on 

geological material, maps, profiles, to find patterns of 

connection of soil with the development of geological 

processes on Earth, 

demonstration of skills of independent search on the 

Internet, work with scientific, reference, methodical 

literature and analysis and presentation of information in 

the form of oral presentations, reports, abstracts, 

abstracts, use of information and materials in the 

educational process, demonstration of logical, analytical, 

abstract, critical thinking for further training with a high 

degree of independence and improve their intellectual, 

cultural and professional level 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam) 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. 

Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын 

теориясы мен тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : 

Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ə. Қазақстан 

Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2015.-102 

бет.-3 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / 

Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. 

Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ 

генезисі, географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 

бет.-25 экз 

Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / 

Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : 

Топырақ құнарлығығының көрсеткіштері, далалық 

зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының 

систематикалық тізімі. - 2017. - 144 бет.-25 экз 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Əлемнің ежелгі және орта ғасырлардағы әлемі  

Мир в древности и средние века  

The world in antiquity and the Middle Ages  

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Жанбосинова А. С., Егоренкова Е. Н 

Жанбосинова А. С., Егоренкова Е. Н 



Responsible for the module Zhanbosinova A. S., Egorenkova E. N 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

7/12 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4/3 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Методика преподавания географии (ПД ОК) 

Географияны оқыту әдістемесі (ПД ОК) 

Methods of teaching geography (PD OK) 

Тарихты оқыту әдістемесі  

Методика преподавания истории  

Principles of history teaching 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі технологиялары, 

географияны оқыту процесінің негіздері; 

географиялық білім берудің мақсаты, мазмұны, 

әдістері, ұйымдастыру формалары мен құралдары, 

оқушыларды оқыту және тәрбиелеу процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар мен 

іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 

бағдарламасында студенттердің білім беру, зерттеу 

және жобалау жұмыстарын іске асыруда тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен 

білім беру технологияларын қолдану; қосымша 

сабақтар мен викториналар, жаратылыстану 

ғылымдары секциялары, бағалау жүйесін түсіну 

және қолдану үшін жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) пайдалана отырып, 

жаңа әдістерді (проблемалы, зерттеу, интегративті, 

құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын және бағалау 

өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Əлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-техникалық 

прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның қысқа 



мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді мектеп 

сабақтарының жоспарларын жасау, өткізілген 

сабақты талдау, педагогикалық және география 

ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания географии; 

цели, содержание, методы, организационные формы 

и средства географического образования, процесса 

обучения и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  развитие базовых 

навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, применение 

соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 

образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной программе 

; дополнительные уроки и викторины, секции 

естественных наук, используя новые методы 

(проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять сбор 

и интерпретацию информации для формирования  

суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений, состояния научно-

технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в школе, 

разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов школьных уроков географии, 

анализа проведенного урока, изменения его 

структуры и содержания в соответствии с новыми 

данными педагогической и географической наук; 

knowledge and understanding: modern technologies of 

teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the process of training and 

education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and abilities 

in laboratory and research (project) work, application of 

appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational technologies in the 

implementation of educational, research and project 

work of students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of natural Sciences, using 

new methods (problematic, research, integrative, 

competent) for understanding and application of the 

evaluation system based on criteria 

expression of judgments: to Design and implement the 

pedagogical process at school; to use new pedagogical 

technologies of teaching and evaluation criteria in 

practice; communicative abilities: to collect and interpret 

information for the formation of judgments taking into 

account social, ethical and scientific considerations, the 

state of scientific and technological progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective and 



thematic planning of teaching school geography course 

at school, development of short-term, medium-term and 

long-term plans of school geography lessons, analysis of 

the lesson, changes in its structure and content in 

accordance with the new data of pedagogical and 

geographical Sciences; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Лаумулин, М. Т. История Казахстана и 

Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-

летию Казахского ханства) [Текст] / М. Т. Лаумулин 

; КИСИ при Президенте РК. - Астана :  [б. и.].-Ч. II : 

Древняя и средневековая история Центральной 

Евразии в трудах зарубежных востоковедов. -  2015. - 

592 с.  

2. Жаһандану жағдайындағы шетел қазақтарының 

құндылықтық әлемінің жаңаруы : [монография] / ред.  

- Алматы : ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2014. - 224 бет.- 

3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : 

учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. 20 

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жалпы ғылыми географиялық 

Общенаучный географический 

Thegeneralgeigraphic 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Павленко А.В., Айткожина С.К., Кайсарова А.С.  

Павленко А.В., Айткожина С.К., Кайсарова А.С. 

Pavlenko A. V., Aytkozhina S. K., A. S. Kaisarova 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения Очная 



Оқу түрі 

Form of education 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

География почв, экономическая география 

Топырақ географиясы, экономикалық география 

Soil geography, economic geography 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Геоинформатика  БД КВ 

Геоинформатика  

Geoinformatics 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 

географиясы  ПД КВ  

Физическая география материков и океанов  

Physical geography of continents and oceans 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну: оқытудың қазіргі технологиялары, 

географияны оқыту процесінің негіздері; 

географиялық білім берудің мақсаты, мазмұны, 

әдістері, ұйымдастыру формалары мен құралдары, 

оқушыларды оқыту және тәрбиелеу процесі. 

білу мен түсінуді қолдану: .зертханалық және 

зерттеу (жобалау) жұмысында базалық дағдылар мен 

іскерлікті дамыту, жаңартылған оқу 

бағдарламасында студенттердің білім беру, зерттеу 

және жобалау жұмыстарын іске асыруда тиісті 

географиялық және пәнаралық білімді, әдістер мен 

білім беру технологияларын қолдану; қосымша 

сабақтар мен викториналар, жаратылыстану 

ғылымдары секциялары, бағалау жүйесін түсіну 

және қолдану үшін жаңа әдістерді (проблемалы, 

зерттеу, интегративті, құзіретті) пайдалана отырып, 

жаңа әдістерді (проблемалы, зерттеу, интегративті, 

құзіретті) қолдана 

пікір білдіру: мектепте педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру; тәжірибеде оқытудың 

жаңа педагогикалық технологияларын және бағалау 

өлшемдерін қолдану;  

коммуникативтік қабілеттер: Əлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пайымдауларды, ғылыми-техникалық 

прогрестің жай-күйін ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

оқуға қабілеті: мектептегі география курсын 

оқытудың перспективалық және тақырыптық 

жоспарлау бағдарламасын құру, географияның қысқа 

мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді мектеп 

сабақтарының жоспарларын жасау, өткізілген 

сабақты талдау, педагогикалық және география 

ғылымдарының Жаңа мәліметтеріне сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; 

знание и понимание: современные технологии 

обучения, основы процесса преподавания географии; 

цели, содержание, методы, организационные формы 

и средства географического образования, процесса 

обучения и воспитания учащихся. 

применение знаний и понимания:  развитие базовых 

навыков и умений в лабораторной и 

исследовательской (проектной) работе, применение 

соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий в реализации 



образовательной, исследовательской и проектной 

работы студентов в обновленной учебной программе 

; дополнительные уроки и викторины, секции 

естественных наук, используя новые методы 

(проблематичные, исследовательские, 

интегративные, компетентные) для понимания и 

применения системы оценки на основе критериев. 

выражение суждений:  Проектировать и 

осуществлять педагогический процесс в школе; 

использовать на практике новые педагогические 

технологии обучения и критерии оценивания; 

коммуникативные способности:  осуществлять сбор 

и интерпретацию информации для формирования  

суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений, состояния научно-

технического прогресса;  

способности к учебе:   составления программы 

перспективного и тематического планирования 

преподавания школьного курса географии в школе, 

разработки краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных планов школьных уроков географии, 

анализа проведенного урока, изменения его 

структуры и содержания в соответствии с новыми 

данными педагогической и географической наук; 

knowledge and understanding: modern technologies of 

teaching, the basics of teaching geography; goals, 

content, methods, organizational forms and means of 

geographical education, the process of training and 

education of students. 

application of knowledge and 

understanding:.development of basic skills and abilities 

in laboratory and research (project) work, application of 

appropriate geographical and interdisciplinary 

knowledge, methods and educational technologies in the 

implementation of educational, research and project 

work of students in the updated curriculum; additional 

lessons and quizzes, sections of natural Sciences, using 

new methods (problematic, research, integrative, 

competent) for understanding and application of the 

evaluation system based on criteria 

expression of judgments: to Design and implement the 

pedagogical process at school; to use new pedagogical 

technologies of teaching and evaluation criteria in 

practice; communicative abilities: to collect and interpret 

information for the formation of judgments taking into 

account social, ethical and scientific considerations, the 

state of scientific and technological progress; 

ability to study: drawing up a program of perspective and 

thematic planning of teaching school geography course 

at school, development of short-term, medium-term and 

long-term plans of school geography lessons, analysis of 

the lesson, changes in its structure and content in 

accordance with the new data of pedagogical and 

geographical Sciences; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 



құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Блиновская Я. Ю. Введение в 

геоинформационные системы: учеб. пособие / Я. Ю. 

блиновская, Д. С. Задоя.- М.: Форум, 2014.- 112с 

2. Лурье, И.К. Геоинформационное 

картографирование [Текст]  : методы 

геоинформатики и цифровой обработки 

космических снимков : учеб. для вузов / И. К. Лурье 

; МГУ, географ. фак. - М. : КДУ, 2008. - 424 с. : ил 

10 

3. Физическая география материков и океанов : в 2 

т. : учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- 

М. : Академия, 2014.- Т. 1 Физическая география 

материков, кн. 1 Романова Э. П. Дифференциация и 

развитие ландшафтов суши Земли. Европа. Азия / Э. 

П. Романова, Н. Н. Алексеева, М. А. Аршинова.- 

2014.- 464 с. 5 

4. Забенова Г.Б. Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики для студентов 

специальности «География» (физико--

географический цикл) : учебно-метод. пособие / Г. 

К. Забенова, А. У. Шаймарданова, Ж М. Дюсупова ; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.-78 с. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Елтанулық 

Страноведческий 

Country studies 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Самарханов Т. Н., Токаева Ж.Т., Кайсарова А.С 

Самарханов Т. Н., Токаева Ж.Т., Кайсарова А.С. 

Samerkhanov T. N., Tokayev Z. T., A. S. Kaisarova A 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

9/15 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5,6 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 



Number of students According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Школьный курс по физической географии материков 

и океанов 

Мектеп курсы бойынша физикалық география 

құрлықтар мен теңіздер 

School course on physical geography of continents and 

oceans 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Экономическая, политическая и социальная 

география мира (БД КВ) 

Физическая география Казахстана ПД КВ 

Экономическая и социальная география Казахстана  

Экономикалық, саяси және әлеуметтік географиясы 

(БД КВ)  

Қазақстанның физикалық географиясы ПД КВ 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы ПД КВ 

Economic, political and social geography of the world 

(ВD KV) 

Physical geography of Kazakhstan ПД КВ  

Economic and social geography of Kazakhstan 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: аумақты зерттеу тарихын, 

тектоникалық және геологиялық құрылымның, 

орографияның, климаттың, судың, топырақ-өсімдік 

жамылғысының, жануарлар дүниесінің 

ерекшеліктерін, табиғи аймақтарды, табиғи-

ресурстық әлеуетті, Қазақстан Республикасы мен 

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық 

дамуының ерекшеліктері мен халқын білу; 

білім мен түсінуді қолдану: аумақтың физикалық-

географиялық және экономикалық-географиялық 

сипаттамасын жасай білу, Қазақстан мен ШҚО 

географиясын оқу кезінде жалпы географиялық 

пәндер бойынша білімді қолдана білу, Қазақстан мен 

ШҚО географиялық үрдістері арасында байланыс 

таба білу; орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

мектеп бағдарламалары бойынша білімді бейімдей 

білу. 

пікір білдіру: әртүрлі статистикалық материалды 

талдау және нақты аумақта қалыптасқан жағдайға 

болжам беру. Қазақстан мен ШҚО дамуының 

экономикалық-географиялық ерекшеліктерін, 

еліміздің жетістіктерін көрсете білу, студенттерді 

экономикалық және әлеуметтік даму 

бағдарламаларын жүзеге асыруға бағыттау. 

коммуникативтік қабілеттер: Қазақстан мен Шығыс 

Қазақстанның экологиялық, экономикалық және 

әлеуметтік мәселелеріне қоғамның назарын аудару, 

теориялық білім мен практикалық тәжірибе негізінде 

өз көзқарасын қорғай білу. 

оқуға қабілеті: контур карталарымен, атлас 

карталарымен, қабырға карталарымен және 

статистикалық көздермен жұмыс істеу дағдысы болу. 

знание и понимание:  знать историю исследования 

территории, особенности тектонического и 

геологического строения, орографии, климата, вод, 

почвенно-растительного покрова, животного мира, 

природные зоны, природно-ресурсный потенциал, 

население и особенности экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской 

области; 

применение знаний и понимания:  уметь составлять 

физико-географическую и экономико-

географическую характеристику территории, 

применять знания по общегеографическим 



дисциплинам  при изучении географии Казахстана и 

ВКО, находить связи между географическими 

процессами в Казахстане и ВКО; уметь адаптировать 

знания по школьным программам в рамках 

обновления содержания среднего образования. 

выражение суждений:  анализировать различный 

статистический материал и давать прогноз 

сложившейся ситуации на конкретной территории.  

Уметь выделять экономико-географические 

особенности развития Казахстана и ВКО, 

достижения страны, ориентировать студентов для 

реализации экономических и социальных программ 

развития. 

коммуникативные способности: Привлекать 

внимание общественности к экологическим, 

экономическим и социальным проблемам Казахстана 

и Восточного Казахстана, уметь отстаивать свою 

точку зрения на основе теоретических   знаний и 

практического опыта.  

способности к учебе: иметь навыки работы с 

контурными картами, картами атласа, настенными 

картами и статистическими источниками. 

knowledge and understanding: to know the history of the 

study area, especially the tectonic and geological 

structure, orography, climate, water, soil and vegetation 

cover, wildlife, natural areas, natural resource potential, 

population and features of economic development of the 

Republic of Kazakhstan and East Kazakhstan region; 

application of knowledge and understanding: to be able 

to make physical-geographical and economic-

geographical characteristics of the territory, to apply 

knowledge of General geographical disciplines in the 

study of geography of Kazakhstan and East Kazakhstan 

region, to find connections between geographical 

processes in Kazakhstan and East Kazakhstan region; to 

be able to adapt knowledge on school programs in the 

framework of updating the content of secondary 

education. 

expression of judgments: analyze various statistical 

material and give a forecast of the situation in a 

particular area. To be able to allocate economic and 

geographical features of development of Kazakhstan and 

East Kazakhstan region, achievements of the country, to 

Orient students for implementation of economic and 

social programs of development. 

communication skills: to Attract public attention to 

environmental, economic and social problems of 

Kazakhstan and East Kazakhstan, to be able to defend 

their point of view on the basis of theoretical knowledge 

and practical experience. 

learning abilities: have skills with contour maps, Atlas 

maps, wall maps, and statistical sources. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 



қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Джаналеева К.М. Физико-географическое 

районирование Республики Казахстан : учеб. 

пособие / К. М. Джаналеева.- Алматы: Эверо, 2014.- 

328 с 

2. Алматы қаласының әлеуметтік-

экономикалық дамуы : оқу құралы / Ə. С. Бейсенова 

[және т. б.]. - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ 

"Ұлағат" баспасы, 2013. - 78 бет.-5 экз 

3. Керимбай Н. Н Экономическая и социальная 

география мира : учебно-метод. пособие / Б. С. 

Керимбай, Н. Н. Керимбай.- Алматы: Казак 

университет, 2015.- 213 с. 3 

4. Алматы қаласының әлеуметтік-

экономикалық дамуы : оқу құралы / Ə. С. Бейсенова 

[және т. б.]. - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ 

"Ұлағат" баспасы, 2013. - 78 бет.-5 экз 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Жана заман тарихы мәселелері 

вопросы истории нового времени 

Questions of history of modern times 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

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

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

Kazbekova A. T., Alekseenko A. N., Aubakirova Zh 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Жалпы білім беру міндетті модульдер (ОМС) 

Mandatory modules jn the spesiality  (ОМС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

6/10 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных 

в рамках учебных дисциплин в условиях школы 

Модульді оқу мектеп жағдайында оқу пәндері 

шеңберінде алынған білімге негізделеді. 

The study of the module is based on the knowledge 

gained in the framework of academic disciplines in the 



school 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Қазақстанның жаңа тарихы БД КВ 

Новая история Казахстана  

Contemporary history of Kazakhstan 

Шет елдердің жаңа тарих 

Новая история зарубежных стран 

Modern history of foreign countries БД КВ 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білім және түсіну: теория және оқыту әдістемесі 

 білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте; 

 пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес 

тапсырмаларды орындау; коммуникативтік 

қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік 

қарым-қатынас, ынтымақтастық, төзімділік;  

оқуға қабілеттілігі: өздігінен білім алуға дайындығы 

және қабілеті;: өздігінен білім алуға дайындығы және 

қабілеті; 

знание и понимание: теорию и методику обучения 

 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;:  готовность и способность к 

самообразованию; 

knowledge and understanding of: the theory and 

methodology of training application of knowledge and 

understanding:in the professional space;  

expression of judgments: perform tasks according to 

specified standards; 

 communication skills: a socio-communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; ability 

to learn: the willingness and ability to educate 

themselves; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

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 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

30.05.2018 

Білім беру бағдарламасы: география және жаратылыстану  

Образовательная программа:география-естествознание  

Education program: Geography and Naturalhistory 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Пәнаралық 2 

Междисциплинарный 2 

Interdisciplinary 2 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Салыкбаева Г.М., Бейсембаева Р.С. 

Салыкбаева Г.М., Бейсембаева Р.С. 

Salykbayeva G. M., Beysembayeva R. S. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

10/17 

 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Жалпы физикалық география (OFG-3202) 

Общая физическая география (OFG-3202) 

General phy sical geography(OFG-3202)  

Жалпы экономикалық география (OFG-3203) 

Общая экономическая география (OFG-3203) 

General economic geography(OFG-3203) 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural science  

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

білу және түсіну: мақсат-міндеттерін, әдістерін, даму 

тарихын, география ғылымдарындағы орынын, 

болашақ мұғалімді дайындау жүйесіндегі орынын; 

фактілер мен тұжырымдарды, негізгі түсініктер мен 

заңдылықтар мен қағидаларды, зерттеу 

объектілерінің логикасын, жалпы теориялық 

мәселелері, ерекшеліктері, географиясы, қазіргі 

әлемнің проблемалары және гидрология кафедрасы 

ерекшеліктері жаратылыстану. 

білімдерін қолдану және түсіну: практикалық және 

ғылыми-зерттеу (жобалық) жұмыстарды орындауда 

базалық дағдылар мен дағдыларды дамыту, тиісті 

географиялық және пәнаралық білім, әдістер мен 



білім беру технологияларын, мектеп курстарында 

жаңартылған бағдарлама бойынша білім 

алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, жобалық 

жұмыстарын жүргізуде қолдану; факультативті 

сабақтар мен үйірмелерде, жаратылыстану пәнінің 

бөлімдерінен жаңа тәсілдермен (проблемалық, 

зерттеушілік, интегративті, компетентті) тапсырмалар 

құрап, критериалды бағалау жүйесін түсініп 

қолданады;  географиялық талдау объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің негізінде әдеби, 

статистикалық және картографиялық көздерді 

қолданады. 

Пікір білдіру:  логикалық, аналитикалық, 

критикалық, тұжырымдамалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру: географиялық, пәнаралық 

білімдерімен дағдыларды, әдістерді және судың 

экологиялық жағдайын және антропогендік 

факторлардың әсерін бағалаудағы ақпаратты 

ұсынудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып 

дәлелдерді қорғау және көтермелеу жолымен 

алынған мәліметтерді талдау, түсіндіру және қорыту 

барысында жаратылыстану  ғылымдарының бүгінгі 

күнгі өзектілігін қалыптастыру. 

коммуникативтік қабілеті:  толеранттылық, диалог 

және ынтымақтастық негізінде топтық (командамен) 

әлеуметтік және коммуникативтік өзара әрекеттесу 

арқылы ақпарат, идеялар, проблемалар мен 

шешімдерді беру, алған теориялық білімдерін 

тәжірибеде қолдану. 

Оқуға қабілеттілігі: : жоғары тәуелсіздік дәрежесі 

бар әрі қарайғы білім беруді жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, дерексіз, сыни және 

тұжырымдамалық ойлау дағдыларын көрсету және 

олардың зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби 

деңгейін жоғарылату. Карталар және статистикалық 

көздері арқылы сараптама жасай алуы. 

знать и понимать: цели-задачи, методы, историю 

развития, место в географических науках, в системе 

подготовки будущего учителя;  факты и выводы о 

современном мире, Основные понятия и 

закономерности и принципы, логику объектов 

исследования, общие теоретические проблемы 

современного мира. 

применение и понимание знаний: развитие базовых 

навыков и навыков выполнения практических и 

научно-исследовательских (проектных) работ, 

применение соответствующих географических и 

междисциплинарных знаний, методов и 

образовательных технологий, в проведении учебной, 

научно-исследовательской, проектной работы 

обучающихся по обновленной программе на 

школьных курсах; формирование и применение на 

факультативных занятиях и кружках заданий новыми 

способами (проблемными, исследовательскими, 

интегративными, компетентными) из разделов 

естествознания и понимание системы 

критериального оценивания.; географический анализ 

использует литературные, статистические и 

картографические источники на основе объектов, 

явлений и процессов. 

Выражение мнения: формирование навыков 

логического, аналитического, критического, 

концептуального мышления: формирование навыков 

географических, междисциплинарных знаний, 



навыков, методов и актуальности естественных наук 

в процессе анализа, интерпретации и обобщения 

данных, полученных путем поощрения и защиты 

доказательств с применением различных методов 

представления информации в оценке экологического 

состояния воды и влияния антропогенных факторов. 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений посредством 

группового (командного) социального и 

коммуникативного взаимодействия на основе 

толерантности, диалога и сотрудничества, 

применение полученных теоретических знаний на 

практике. 

Способность к обучению: демонстрировать навыки 

логического, аналитического, абстрактного, 

критического и концептуального мышления для 

осуществления дальнейшего образования с высокой 

степенью независимости и повысить их 

интеллектуальный, общекультурный и 

профессиональный уровень. Умение анализировать с 

помощью карт и статистических источников. 

to know and understand: goals-tasks, methods, history of 

development, place in geographical Sciences, place in 

the system of training of future teachers; facts and 

conclusions, Basic concepts and laws and principles, 

logic of objects of research, General theoretical 

problems, features, geography, problems of the modern 

world and features of the Department of hydrology 

natural science. 

application and understanding of knowledge: the 

development of basic skills and skills of practical and 

research (design) works, the use of appropriate 

geographical and interdisciplinary knowledge, methods 

and educational technologies, in the conduct of 

educational, research, project work of students on the 

updated program at school courses; the formation and 

application of optional classes and circles of tasks in new 

ways (problem, research, integrative, competent) from 

the sections of natural science and understanding the 

system of criteria-based assessment.; geographical 

analysis uses literary, statistical and cartographic sources 

based on objects, phenomena and processes. 

Expression: formation of skills of logical, analytical, 

critical, conceptual thinking: the skills of geographical, 

interdisciplinary knowledge, skills, methods, and 

relevance of the natural Sciences in the process of 

analysis, interpretation and generalization of data 

obtained through the promotion and protection of 

evidence using various methods of presentation of 

information in the assessment of the ecological status of 

the water and of the influence of anthropogenic factors. 

communication skills: transfer of information, ideas, 

problems and solutions through group (team) social and 

communicative interaction based on tolerance, dialogue 

and cooperation, the application of theoretical 

knowledge in practice. 

Learning ability: demonstrate logical, analytical, 

abstract, critical and conceptual thinking skills to pursue 

further education with a high degree of independence 

and enhance their intellectual, cultural, and professional 

level. Ability to analyze using maps and statistical 

sources 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Экзамен 

Емтихан 



Form of final control Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

Физическая география материков и океанов : в 2 т. : 

учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : 

Академия, 2014.- Т. 1 Физическая география 

материков, кн. 1 Романова Э. П. Дифференциация и 

развитие ландшафтов суши Земли. Европа. Азия / Э. 

П. Романова, Н. Н. Алексеева, М. А. Аршинова.- 

2014.- 464 с. 5 

Физическая география материков и океанов : в 2 т. : 

учеб. для вузов / под общ. ред. Э. П. Романовой.- М. : 

Академия, 2014.- Т. 2 Физическая география 

материков, кн. 2 Северная Америка. Южная 

Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Антарктида- 2014.- 400 с. 5 

Забенова Г.Б. Методические рекомендации по 

прохождению учебной практики для студентов 

специальности «География» (физико--

географический цикл) : учебно-метод. пособие / Г. К. 

Забенова, А. У. Шаймарданова, Ж М. Дюсупова ; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : 

Берел, 2016.-78 с.  

Джаналеева К. М. Физическая география материков 

и океанов : номенклатура геогр. названий / К. М. 

Джаналеева, А. А. Жангужина.- Алматы : Эверо, 

2014.- 392 с. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Аймақтық 

Региональный 

Regional 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Бейсембаева Р.С.  

Бейсембаева Р.С. 

Beysembaeva R S 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС)  

Нақты мамандық бойынша таңдау үлгісі (МВОС) 

Modules of choice for a particular speciality  (МВОС) 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 



Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

12/20 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Гоеграфия населени, экология 

Тұрғындар географиясы, экология 

Population geography, ecology 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Өлкетану географиясы GK -4304  

Географическое краеведение 

Geographical regional studies 

ШҚО географиясы  

География ВКО 

Geography of the East Kazakhstan region 

Топонимика  

Топонимика 

Toponymy 

Қазақстанның әдет-ғұрыптық географиясы  

Сакральная география Казахстана 

Sacral geography of Kazakhstan 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1.  Туризм Казахстана [Текст]  : учеб. пособие / М-во 

образования и науки РК ; [под ред. С. Р. 

Ердавлетова] . - Алматы : Бастау, 2015. - 520 с. - 25 

Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские 

регионы мира и России [Текст]  : практикум : учеб. 

для вузов / Н. С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2010. - 

167 с. 1 

2. Прокопов, К. П. Путь к Белухе [Текст]  : [учеб. 

пособие] / К. П. Прокопов ; М-во образования и 

науки РК; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Рекламный Дайджест, 2014. - 72 с 2 

Никонова, М. А. Краеведение [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / М. А. Никонова. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2016. - 192 с. – 2 



3. Егорина, А. В. Физическая география Восточного 

Казахстана [Текст]  : учеб. пособие  / А. В. Егорина, 

Е. С. Зинченко, Ю. К. Зинченко ; М-во образования и 

науки РК ; Усть-Каменогорский ф-л "Казахское 

географическое общество" ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Усть-

Каменогорск : Шыгыс полиграф, 2017. - 210 с. : 

цв.ил. 1 

4. Краткий энциклопедический словарь 

исторических топонимов Казахстана [Текст]  / М-во 

культуры и спорта РК, НИИИК ; [сост. И. В. 

Ерофеев]. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 528 с. : ил. 5 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

Білім беру бағдарламасы:мұражай ісі 

Образовательная программа:музейное дело 

Education program:museum business 

 

Название модуля и шифр Пән аралық 2 

Междисциплинарный 2 

Interdisciplinary 

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

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 7 

Количество кредитов 10/17 

Форма обучения Дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Актуальные проблемы источниковедения и 

историографии 

Содержание модуля Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Историография истории Казахстана 

Historiography of Kazakhstan history БД КВ 

Қазақстан тарихының деректануы 

Источниковедение истории Казахстана 

The Source study of history of Kazakhstan 

Шет елдерге: көздері мен тарихнамасы 

Зарубежные страны: источники и историография 

Foreign countries: sources and historiography 

 

Результаты обучения тарихи таным теориясы мен әдіснамасын білу және 

түсіну; 

 білім мен түсінуді қолдану: ақпаратты іздеу үшін 

инновацияларды қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

пікір білдіру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын сауатты 

тұжырымдау;  

коммуникативтік қабілеті: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

оқуға қабілеті: жоғары дербестік дәрежесімен оқуды 

жалғастыру үшін қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

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; 



Название модуля и шифр Аймақтық 

Региональный 

Regional 

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

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля Бакалавриат 

Количество часов в неделю 3 

Количество кредитов 12/20 

Форма обучения Дневная 

Семестр 7 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Древняя история Казахстана, Археология, Мировые 

цивилизации древности 

Содержание модуля Шығыс Қазақстан облысының тарихы 

История Восточно-Казахстанской области 

History of the East Kazakhstan Region 

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 

Мұражай ісі және тарихи-мәдени мұраны қорғау 

Музеелогия и охрана объектов историко-культурного 

наследия 

Museology and the protection of historical and cultural 

heritage 

коммуникативные способности: умение представлять 

результаты своих исследований; 

способности к учебе:  умения в области обучения, 

которые необходимы для продолжения обучения с 

высокой степенью автономности; 

knowledge and understanding: theory and methodology of 

historical knowledge;  

application of knowledge and understanding: application 

of innovations to information retrieval and 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 needed to continue 

learning with a high degree of autonomy; 

Форма итогового контроля Экзамен 

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

рамках учебных дисциплин коммуникативного модуля 

Продолжительность модуля 6 семестр 

Литература 1. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: 

учебник / С. К. Игитбаев.- Алматы: Ассоциация вузов 

РК, 2013.- 358с. 26 

2. Кадысова, Р.Ж. Историография социокультурной 

модернизации [Текст]  : учеб. пособие / Р. Ж.  

Кадысова. - Астана : Фолиант, 2012. - 6 

3. Игибаев С. К. Историография истории Казахстана: 

учебник / С. К. Игитбаев.- Изд. 2-е.- Алматы: Эверо, 

2016.- 288с. 25 

4. 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) 

Дата обновления 07.03.2018 



Мектеп мұражайы негіздері 

Основы школьного музееведения 

Fundamentals of school museology 

Результаты обучения тарихи таным теориясы мен әдіснамасын білу және 

түсіну;  

білім мен түсінуді қолдану: ақпаратты іздеу үшін 

инновацияларды қолдану және өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

пікір білдіру: ғылыми-зерттеу сұраныстарын сауатты 

тұжырымдау;  

коммуникативтік қабілеті: өз зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсете білу;  

оқуға қабілеті: жоғары дербестік дәрежесімен оқуды 

жалғастыру үшін қажетті оқу саласындағы іскерліктер; 

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; 

knowledge and understanding: theory and methodology of 

historical knowledge; application of knowledge and 

understanding: application of innovations to information 

retrieval and 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 needed to continue learning with a high degree of 

autonomy 

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 1. Аубакирова, Ж. С. Историческое регионоведение 

[Текст]  : учеб. пособие / Ж. С. Аубакирова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : 

Изд-во ВКГУ, 2017. - 136 с. 17 

2. Туризм Казахстана [Текст]  : учеб. пособие / М-во 

образования и науки РК ; [под ред. С. Р. Ердавлетова] . 

- Алматы : Бастау, 2015. - 520 с. - 25 

3. Прокопов, К. П. Путь к Белухе [Текст]  : [учеб. 

пособие] / К. П. Прокопов ; М-во образования и науки 

РК; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Рекламный Дайджест, 2014. - 72 с 2 

 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyondqualification 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Рухани-адамгершілік 

Духовно-нравственный 

The spiritual and moral 

Ответственный за модуль Абиканов Е.Ж., Токаева Ж.Т. 



Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Абиканов Е.Ж., Токаева Ж.Т. 

Abikenov E. J. Tokayev Z. T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК) 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Optional modules, beyondqualification 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

5/9 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Религия, туризм 

Religion, tourism 

Дін, туризм 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Основы антикоррупционной культуры (БД КВ) 

Основы туризма и краеведения (БД КВ) 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

(БД КВ) 

Туризм және өлкетану негіздері (БД КВ) 

The basics of anti-corruption culture (DB KV) 

Basics of tourism and local history (DB KV) 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

нормаларды; қазіргі экономикалық теорияларды, 

мәдениеттану материалдарын және негізгі әлемдік 

діндерді (олардың догматтары, культы, қасиетті 

кітаптар)туризм және өлкетанудың теориялық 

негіздері, туризм және өлкетану түрлері мен 

формалары, 

білу мен түсінікті қолдану: туризмді 

талдау,бағалау,әзірлеу және жақсарту бойынша 

алынған білім мен түсініктерді қолдана білу. 

Пікір білдіру: дәлелдерді кәсіби тұжырымдау және 

ұйым қызметінің сәйкестік немесе сәйкессіздік 

мәселелерін шешу. 

коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және негіздеу; 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық негізінде 

кіші топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы 

ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру.; 

оқуға қабілеті: білім беру үдерісінде әртүрлі 

ресурстарды, оның ішінде басқа оқу пәндерінің 

әлеуетін пайдалану.оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды қолдану, жоғары дербестік 

дәрежесімен әрі қарай оқуды жүзеге асыру үшін 

логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни 

ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік, жалпы 

мәдени және кәсіби деңгейін арттыру 

знание и понимание:- этических и правовых норм; 



существующих экономических теорий, 

культуроведческого материала и основных мировых 

религий (их догматы, культ, священные 

книги)теоретические основы туризма и краеведения, 

виды и формы туризма и краеведения,  

применение знаний и понимания: уметь применять 

полученные знания и понимание по 

анализу,оценке,разработке и улучшению туризма. 

Выражение суждений: профессионально 

формулировать аргументы и решать проблемы 

соответствия или несоответствия деятельности 

организации. 

коммуникативные способности:  уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

способности к учебе:  использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных 

предметов.использования сведений и материалов в 

учебном процессе, демонстрация логического, 

аналитического, абстрактного, критического 

мышления для осуществления дальнейшего 

обучения с высокой степенью самостоятельности и 

повышения своего интеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня 

knowledge and understanding of: - ethical and legal 

norms; existing economic theories, cultural material and 

major world religions (their dogmas, cult, sacred 

books)theoretical foundations of tourism and local lore, 

types and forms of tourism and local lore, 

application of knowledge and understanding: to be able 

to apply the knowledge and understanding gained in the 

analysis,evaluation,development and improvement of 

tourism. 

Expression of opinions: professionally formulate 

arguments and solve problems of conformity or non-

conformity of the organization's activities. 

communication skills: to be able to Express and justify 

their position on issues related to the main problems of 

religious studies, local history, anti-corruption and 

technology; transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small group on 

the basis of tolerance, dialogue and cooperation; 

academic ability: use a variety of resources in the 

educational process, including the potential of other 

academic subjects.use of information and materials in 

the educational process, demonstration of logical, 

analytical, abstract, critical thinking for further training 

with a high degree of independence and improve their 

intellectual, cultural and professional level 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 



сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Бисенғали, Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст]  : учебно-

методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова 

; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2014. - 110 с. 18 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум 

для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-

е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

3. Туризм Казахстана [Текст]  : учеб. пособие / М-во 

образования и науки РК ; [под ред. С. Р. 

Ердавлетова] . - Алматы : Бастау, 2015. - 520 с. - 25 

4. Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские 

регионы мира и России [Текст]  : практикум : учеб. 

для вузов / Н. С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2010. - 

167 с. 1 

5. Дорофеев М. В. Истоическое краеведение : учеб. 

для вузов / М. В. Дорофеев.- М.: Академия, 2014.- 

192 с. 3 

6 Прокопов, К. П. Путь к Белухе [Текст]  : [учеб. 

пособие] / К. П. Прокопов ; М-во образования и 

науки РК; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Рекламный Дайджест, 2014. - 72 с 2 

7. Федорова, Р. С. Основы исторического 

краеведения и музееведения : [в ч.ч.] / Р. С. 

Федорова. - Усть-Каменогорск : [б. и.].-Ч. 1 и 2 

(объединенные выпуски, с некоторыми 

дополнениями и сокращениями) : учеб. пособие. -  

2011. - 553 с 15  

8. Никонова, М. А. Краеведение [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / М. А. Никонова. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2016. - 192 с. - 2 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Іс тәжірбие модулі 

Модули практики 

Modules of practice 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Токаева Ж.Т. 

Токаева Ж.Т. 

Tokaeva Zh. T. 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

- 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 20/20 



Кредиттер саны 

Amount of credits 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Весь комплекс дисциплин по физико-

географическому циклу: химия географической 

среды, Общее землеведение, Геология, Гидрология, 

Геоморфология, География почв, 

Ландшафтоведение,  Физическая география 

материков и океанов, Физическая география 

Казахстана. 

Бүкіл кешені пәндер бойынша физикалық-

географиялық цикл: химия географиялық орта, 

Жалпы жертану, Геология, Гидрология, 

Геоморфология, топырақ Географиясы, 

Ландшафттану, материктер мен мұхиттардың 

Физикалық географиясы, Қазақстанның Физикалық 

географиясы. 

The whole complex of disciplines on the physical and 

geographical cycle: chemistry of the geographical 

environment, General geography, Geology, Hydrology, 

Geomorphology, soil Geography, landscape, physical 

geography of continents and oceans, Physical geography 

of Kazakhstan. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Учебная практика 

Психолого-педагогическая практика (непрерывная) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Учебно-воспитательная педагогическая практика 

(непрерывная) 

Преддипломная практика 

Производственная (педагогическая) практика 

Оқу іс-тәжірибесі 

Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Оқу-тәрбие педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Диплом алдындағы практика 

Өндірістік (педагогикалық) практика 

Educational practice 

Psychological and pedagogical practice (continuous) 

Pedagogical practice (continuous) 

Educational pedagogical practice (continuous) 

Externship 

Production (teaching) practice 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну:- Ғылымның негізгі функциялары 

жүйесін, оларды зерттеу объектілерін, 

терминологияны, географиялық ғылымның 

әдістемесі мен әдіснамасын білу және түсіну. 

білімді қолдану және түсіну: география саласында 

өзіндік зерттеулер жүргізу, Географиялық зерттеулер 

әдіснамасын меңгеру; 

пікір білдіру: кәсіби міндеттерді шешу үшін алынған 

білім. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: алынған 

білімді кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану. 

Коммуникативтік қабілеттер: нақты өмірлік 

жағдайларда өз міндеттерін шешу үшін ауызша және 

жазбаша коммуникацияның әртүрлі құралдарын 



пайдалану, жалпы нәтиже алу үшін адамдармен 

адамдар тобында қарым-қатынас құру этикет 

нормаларына сәйкес өз көзқарасын білдіру. Оқыту 

тәсілін таңдау жоспарланған нәтижелердің сипатына 

байланысты болуы тиіс. Сабақтың нәтижесі-

оқушыларды өз бетімен білім алуға, өзін-өзі 

жетілдіруге бағыттайтын білім, білік және дағды. 

оқуға қабілеті: Пәннің жаңартылған оқу 

бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын қолдану, 

қазіргі заманғы мұғалімге қажетті практикалық 

дағдыларды меңгерудің үздіксіздігі мен бірізділігін 

қамтамасыз етпейді. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу үшін 

қолдануға, білім берудің жаңартылған мазмұнын 

қамтамасыз етуде географияны оқытудың заманауи 

әдістері мен тәсілдерін игеру; қағаз және электронды 

карталарды, статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы алынған соңғы географиялық ақпараттарды 

қолдану негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Знание и понимание систем  основных функции 

наук, объекты их изучения, терминологию, методику 

и методологию географических наук. 

применение знаний и понимание:  проводить 

самостоятельные исследования в области географии, 

владеть методологией географических исследований;  

выражение  суждений:  полученных знания для 

решения профессиональных задач. 

умения в области общения:  применять полученные 

знания для решения профессиональных задач. 

Коммуникативные способности: использовать 

разнообразные средства устной и письменной 

коммуникации для решения своих задач в 

конкретных жизненных ситуаций, выражать свою 

точку зрения, в соответствии с нормами этикета 

строить коммуникацию в группе людей с людьми 

для получения общего результата. Выбор способа 

обучения характером планированных результатов.  

Способности к учебе применение навыков работы с 

обновленной учебной программой   предмета, не 

обеспечивает непрерывность  и последовательность 

освоения практических навыков, необходимых 

современному учителю  

владеть современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим требованиям 

обновленного содержания образования; уметь 

планировать  проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, статистических 

данных, новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of systems of basic 

functions of Sciences, objects of their study, 

terminology, methodology and methodology of 

geographical Sciences; 

application of knowledge and understanding: to apply 

the acquired knowledge in the course of professional 

(pedagogical practice) and work at school 

expression of judgments: knowledge gained to solve 

professional problems. 

learning skills or learning abilities: working with 

different sources of information, instruments, maps, etc. 



.communication skills: apply the knowledge gained 

during the professional (pedagogical practice) and work 

at school. 

Communication skills: use a variety of means of oral and 

written communication to solve their problems in 

specific situations, to Express their point of view, in 

accordance with the rules of etiquette to build 

communication in a group of people with people to get 

the overall result. The choice of method of training 

should be determined by the nature of the planned 

results. The results of the lesson is the knowledge and 

skills that guide students to independent education, self-

improvement. 

Application of skills of work with the updated 

curriculum of a subject, does not provide continuity and 

sequence of development of the practical skills necessary 

for the modern teacher 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Аубакирова Л. Р., Губайдуллина Г.Н. Сызба, 

кесте түсіндірме түріндегі педагогика : оқу құралы. 

- Өскемен : ШҚМУ баспасы, 2013.- 170 бет.-26 экз 

2. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық 

теория негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 

2013.-336 бет.-10 экз 

3. Бөрібекова Ф.Б., Жанатбекова Н.Ж. Қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар : оқулық.-

Алматы  : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет.-10 экз 

4. Дүйсенбаев А.К. Педагогика : оқу құралы.- 

Алматы : Отан, 2015.-293 бет. -30 экз 

5. Шульц, Дуэйн.  

Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, 

С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Қосымша модуль 

Дополнительный модуль 

Extra module 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Хамитова З.К., Абалакова Б.Т., Акатов С.Р. 

Хамитова З.К., Абалакова Б.Т., Акатов С.Р. 



Responsible for the module Khamitov, Z. K., Abalakova B. T., S. R. Akatov 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

8/14 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of education 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2,3,4 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

Қабылдау бойынша 2018 ж. 

According to the set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

уроки физической культуры в средней школе, 

основы информационной культуры 

дене шынықтыру сабақтары, орта мектепте 

ақпараттық мәдениет негіздері 

physical education lessons in high school, the basics of 

information culture 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Инновационные подходы в преподавании обучении 

географии и истории 

Физическая культура 

Основы информационной культуры 

Инновациялық оқытудағы оқыту 

Дене шынықтыру 

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Innovative approaches to teaching 

Physical culture 

Basics of information culture 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Знание и понимание системы Инновационные Оқыту 

мен оқытудағы инновациялық тәсілдер, 

педагогикалық қызмет теориясы, іскерліктері мен 

дағдылары; 

білімді қолдану және түсіну: алған білімді кәсіби 

(педагогикалық практикадан) өту және мектепте 

жұмыс істеу кезінде қолдану. 

пікір білдіру: өткізілген сабақты талдай білу, 

педагогикалық жаңа мәліметтерге сәйкес оның 

құрылымы мен мазмұнын өзгерту; оқушылардың 

ойлау қабілетін және танымдық дербестігін 

дамытуды қамтамасыз ету. 

қарым-қатынас саласындағы іскерліктер: қоғамдық 

және мәдени контекстердің барлық алуан түрлерінде 

лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде 

өзара әрекет ету; 

Коммуникативтік қабілеттер: дінтану, өлкетану, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

технологиялар мәселелеріне қатысты мәселелер 

бойынша өз позициясын жеткізе білу және негіздеу; 

толеранттық, диалог және ынтымақтастық негізінде 

кіші топта жұмыс істеу жағдайында зертханалық-

практикалық сабақтарда әлеуметтік-

коммуникативтік өзара іс-қимыл жасау арқылы 

ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер беру. 

 оқуға қабілеті: оқыту дағдылары немесе оқуға 



қабілеттілік: түсініктерді, ойларды, сезімдерді, 

фактілер мен пікірлерді түсіну, білдіру және 

түсіндіру. 

Алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу үшін 

қолдануға, білім берудің жаңартылған мазмұнын 

қамтамасыз етуде географияны оқытудың заманауи 

әдістері мен тәсілдерін игеру; қағаз және электронды 

карталарды, статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы алынған соңғы географиялық ақпараттарды 

қолдану негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Знание и понимание системы Инновационные 

подходы в преподавании и обучении, теорию, 

умения и навыки педагогической деятельности;  

применение знаний и понимание: применять 

полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

применение знаний и понимание:  применять 

полученные знания при прохождении 

профессиональной (педагогической практики) и 

работе в школе. 

выражение  суждений:  понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

умения в области общения: взаимодействовать 

лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и 

культурных контекстов; 

Коммуникативные способности: уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся основной проблематики 

религиоведения, краеведения, антикоррупции и 

технологий; передача информации, идей, проблем и 

решений путем социально-коммуникативного 

взаимодействия на лабораторных-практических 

занятиях в условиях работы в малой группе на 

основе толерантности, диалога и сотрудничества 

Способности к учебе навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения. 

владеть современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим требованиям 

обновленного содержания образования; уметь 

планировать  проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, статистических 

данных, новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий 

Knowledge and understanding of the system Innovative 

approaches in teaching and learning, theory, skills and 

pedagogical activity;  

application of knowledge and understanding: apply the 

knowledge gained during the professional (pedagogical 

practice) and work at school. 

application of knowledge and understanding: apply the 

knowledge gained during the professional (pedagogical 

practice) and work at school. 

expression of judgments: understand, Express and 

interpret concepts, thoughts, feelings, facts, and 

opinions. 

ability to communicate: to interact linguistically 

appropriately and creatively in the diversity of societal 



and cultural contexts; 

Communication skills: to be able to Express and justify 

their position on issues related to the main problems of 

religious studies, local history, anti-corruption and 

technology; transfer of information, ideas, problems and 

solutions through social and communicative interaction 

in the laboratory-practical training in a small group on 

the basis of tolerance, dialogue and cooperation 

Learning skills or learning abilities: to understand, 

Express, and interpret concepts, thoughts, feelings, facts, 

and opinions. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

1. Учебно-методическое пособие физической 

культуры [Электронный ресурс] : И.В. Черкасова, 

2015. 

2. Основы информационной культуры: презентации к 

урокам: [Электронный ресурс] / Гендина Н.И.- М., 

2012 

3. . Гуслова М. Н. Инновационные педагогические 

технологии: учеб. пособие / М. Н. Гуслова.- 4-е изд., 

испр.- М.: Академия, 2013.- 288с. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы мен шифрі 

Module name and code 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module offinal examination (MFE) 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

ГАК 

МАК 

HOOK 

Тип модуля 

Модуль түрі 

Module Type 

Қосымша модуль (ҚМ) 

Дополнительные модули (ДМ) 

Extra module (EM) 

Уровень модуля 

Модульдік деңгей 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат 

Bacalavriat 

Количество часов в неделю 

Бір жұмадағы сағат саны 

Number of hours per week 

/ 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Amount of credits 

½ 2/3 

Форма обучения Очная 



Оқу түрі 

Form of education 

Күндізгі 

Full-time 

 

Семестр 

Семестр 

Semester 

8 

Количество обучающихся 

Оқитындардың саны 

Number of students 

По набору 2018г. 

2018жиытығы 

Set of 2018 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Prerequisites of the module 

Прохождение всех модулей 

Барлық модульдерді тапсыру 

Passing all modules 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны   

Module Contents 

Государственный экзамен по специальности 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача государственного экзамена по двум 

профилирующим дисциплинам 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Дипломдық жұмысты жазу және қорғау (жоба) 

немесе мемлекеттік емтихан тапсыру екі бейінді 

пәндер 

State examination in the specialty 

Writing and defending a thesis (project) or passing a 

state exam in two majors 

 

Результаты обучения 

Оқудың нәтижесі 

Learning outcomes 

Білу және түсіну жүйесінің мәні, негізгі 

функциялары ғылымдар, объектілер, оларды 

зерделеу, терминологияны, әдістемесін және 

әдіснамасын географиялық ғылымдар 

білімдерін қолдану және түсіну: алған білімдерін 

кәсіби тапсырмаларды шешу үшін. 

ойлауды қалыптастыру: түрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу, аспаптар, карталар және т. б. 

алынған білімдерді кәсіби мәселелерді шешу үшін 

қолдануға, білім берудің жаңартылған мазмұнын 

қамтамасыз етуде географияны оқытудың заманауи 

әдістері мен тәсілдерін игеру; қағаз және электронды 

карталарды, статистикалық мәліметтерді, ГАЖ және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

арқылы алынған соңғы географиялық ақпараттарды 

қолдану негізінде жүргізілген сабақтарға талдай 

жасай білу.   

 

Пікір білдіру: іскерліктер қарым-қатынас саласында: 

түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, аспаптар, 

карталар және т. б. 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: білімді 

құрылымдау, ситуативно-барабар актуализации 

знаний, кеңейту, өсім жинақталған білімді; 

коммуникативтік қабілеттер: практикалық 

тәжірибеде алынған теориялық білімдерін тереңдетіп 

одан ары бекітіп оқу-әдістемелік жұмыстарда 

білімдерін пайдалана білу. 

оқуға қабілеті:   дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 

деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, 

ой, сезім, фактілер мен пікірлер. 

Знание и понимание системы сущности, основные 

функции географических наук, объекты их изучения, 

терминологию, методику и методологию 

географических наук 

применение знаний и понимание:  применять 

полученные знания для решения профессиональных 

задач, владеть современными  приемами и методами 

преподавания географии, отвечающим требованиям 

обновленного содержания образования; уметь 



планировать  проведение урока, с использованием 

бумажных и электронных карт, статистических 

данных, новейшей географической информацией, 

полученных с помощью ГИС и информационно-

коммуникативных-технологий.  

Выражение суждений: умения в области общения: 

работы с различными источниками информации, 

приборами, картами и т.д. 

навыки обучения или способности к учебе: 

структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения 

накопленных знаний; 

коммуникативные способности: передача 

информации, идей, проблем и решений путем 

социально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом на основе толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

 

умения в области общения: навыки обучения или 

способности к учебе: понимать, выражать и 

толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения.  

Knowledge and understanding of the system of essence, 

the main functions of  Sciences, the objects of their 

study, terminology, methodology and methodology of 

geographical Sciences 

application of knowledge and understanding: apply the 

acquired knowledge to solve professional problems. 

The expression of judgments: skills in the field of 

communication: work with various sources of 

information, instruments, maps, etc. learning skills or 

ability to learn: the structuring of knowledge, situational-

adequate knowledge updating, expansion, increment of 

accumulated knowledge; 

communicative abilities: working with different sources 

of information, devices, maps, etc. 

learning skills or abilities to study: structuring of 

knowledge, situational-adequate updating of knowledge, 

expansion, increment of accumulated knowledge;  

ability to study: forming judgments, working with 

various sources of information, devices, maps, etc 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау түрі 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Examinations 

Условия для получения кредитов 

Кредиттерді алу шарттары 

Conditions for obtaining credits 

- соблюдение пререквизитов 

- выполнение рабочей учебной программы 

(силлабуса) 

- получение рубежного рейтинга (7,15 недели) и 

сдача итогового контроля (экзамена) 

- сақтау пререквизиттер 

- орындау жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус 

құруға) 

- аралық рейтинг (7,15 апта) тапсыру және 

қорытынды бақылау (емтихан) 

compliance with prerequisites 

- execution of working curricula (syllabus) 

- obtaining a mid-term rating (7.15 weeks) and passing 

the final control (exam 

Продолжительность модуля 

Модульдің ұзақтығы 

Duration of the module 

Учебный год, 15/15 недель 

Оқу жылына 15/15 апта 

Academic year, 15/15 weeks 

Литература 

Əдебиеттер 

Literature 

Весь комплекс учебно-методической литературы 

пройденных курсов. 

Бүкіл кешені оқу-әдістемелік әдебиеттер өтілген 

курс. 



The whole complex of educational literature courses. 

Дата обновления 

Жаңартылған уақыт 

Update date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовая структура  

информационного пакета/каталога курсов 

 по ECTS 

Кафедра экологии и географии 

Бакалавриат 5В012900 – «География-история» 

 

ИНФОРМАЦ

ИЯ об 

институте 

 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза:  
ВКГУ им. С. Аманжолова, учебный корпус № 4, аудитория № 2, кафедра 

«Экологии и географии».  

Почтовый адрес: ул. Революционная, 2А. г. Усть-Каменогорск,  

Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан,  

Индекс 070010. Тел/факс: 8 (7232) 78-20-48.   

Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru 

 

2. Академический календарь: 4 года обучения (очная форма), 5 лет 

обучения (заочное), 2 года обучения (вечернее с применением 

дистанционной технологии обучения). 

 

Как к нам проехать 

№2 учебный корпус ВКГУ,  ул. Революционная 2А, г. Усть-Каменогорск 

 
Факультет естественных наук и технологий 

 

 

1. Академический календарь 

Академический календарь 

на 2018-2019 учебный год очная форма обучения 

10 августа-25 августа  Зачисление студентов в университет  

21-23 августа  Құрбан айт 

25 августа- 29 августа  Адаптационная неделя для студентов 1 курса 

и регистрация на элективные дисциплины  

30 августа  День Конституции Республики Казахстан  

Осенний семестр 

1 сентября  День знаний и торжественное открытие 

начала учебного года, начало осеннего 

семестра  

1 сентября-10 декабря  Осенний семестр  

http://www.vkgu.kz/ru


10-15 октября  Рубежный контроль 1  

1 декабря  День Первого Президента Республики 

Казахстан  

5-10 декабря  Рубежный контроль 2  

12 декабря – 31 декабря  Зимняя экзаменационная сессия  

16-17 декабря  День независимости Республики Казахстан  

1-2 января  Новый год  

7 января  Рождество  

2-14 января  Зимние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недели  Зимняя сессия  

2 недели  Зимние каникулы  

 

Весенний семестр 

21 января  Начало весенного семестра  

16 января – 29 мая  Весенний семестр  

20 февраля – 4 марта  Презентация элективных курсов на 2018-2019 

учебный год  

27 февраля-4 марта  Рубежный контроль 1  

6 - 25 марта  Регистрация на элективные дисциплины 2018-

2019 учебного года  

8 марта  Международный женский день  

21-23 марта  Наурыз мейрамы  

10 апреля – 27 мая  Государственный экзамен  

24-29 апреля  Рубежный контроль 2  

1 мая  Праздник единства народов Казахстана  

2 -20 мая  Весенняя экзаменационная сессия  

2 мая – 10 июня  Защита дипломной работы  

7 мая  День Защитника Отечества в Казахстане  

9 мая  День Победы  

22 мая -5 августа  Летний семестр  

22 мая – 31 августа  Летние каникулы  

15 недель  Теоретическое обучение  

3 недель  Весенняя сессия  

8 недель  Летние каникулы  

 

2. Руководство вуза 

   Ректор - к.ю.н., доктор PhD Толеген Мухтар Адильбекович 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - доктор PhD, 

Сералин Галымбек Адильбекович 

Проректор  по учебно-методической работе - доктор биологических наук, 

ассоциированный профессор Мырзагалиева Анар Базаровна. 

Проректор  по воспитательной работе -  кандидат педагогических наук, 

Ровнякова Ирина Владимировна. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами –  кандидат педагогических наук,  

Стеблецова Ирина Станиславовна. 

Декан факультета – кандидат физико-математических наук, Ерболатулы 

Досым 

И.о. зав. кафедрой «Экологии и географии» – кандидат технических наук 

Идришева Ж.К. 



 

3.Общая характеристика вуза 

Университет обеспечивает широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг, используя новые технологии обучения и расширяя 

базу научных исследований профессорско-преподавательского состава 

кафедр. Выпускники университета востребованы и успешно конкурируют 

на рынке занятости, работают в различных отраслях экономики Казахстана 

и зарубежных стран. 

Структура университета (с 2015 года) включает: 4 факультета 

(факультет естественных наук, математики, физики и технологий; 

факультет экономики и права; факультет психологии, педагогики и 

культуры, факультет истории, филологии и международных отношений) и 

19 кафедр. На 4 факультетах обучаются по 45 специальностям 

бакалавриата, 30 специальностям магистратуры и 3 специальности 

докторантуры. В университете трудятся более 400 

высококвалифицированных преподавателей, из них - 19 докторов наук и 

более 150 кандидатов наук и докторов Phd. 

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, на заочной форме 

обучения - 5 лет, получение высшего образования по сокращенной форме: 

на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального 

образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры 

 -3 специальности 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. Факультет естественных 

наук и технологий – это структурное подразделение ВКГУ 

им.С.Аманжолова. Перечень специальностей, по которым ведется 

подготовка на факультете: 5В011000 – «Физика»,  5В060500 – «Ядерная 

физика», 5В071000 – «Материаловедение и технология новых материалов», 

5В010900 – «Математика», 5В060100 – «Математика», 5В011100 – 

«Информатика», 5В060200 – «Информатика», 5В070300 – 

«Информационные системы», 5В012000 – «Профессиональное обучение», 

5В072800 – «Технология перерабатывающих производств», 5В073100 – 

«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», 5В011300 

- «Биология», 5В060700 - «Биология», 5В011200 - «Химия», 5В060600 - 

«Химия», 5В060900 - «География», 5В011600 - «География», 5В060800 - 

«Экология». 

 

4.История кафедры 

В составе факультета естествознания в 1962 г. было открыто новое 

отделение «География» с дополнительной специальностью «Биология». 

Первым заведующим кафедрой географии был Синютин Дмитрий 



Иванович. 

В 1968 г. единая кафедра географии была разделена на кафедры физической 

географии и экономической географии. Кафедрой физической географии 

заведовал Попов Валентин Егорович, кафедрой экономической географии – 

Хухарева Серафима Николаевна. 

С конца 1970-х годов произошли реорганизации географических кафедр. С 

1979 года кафедрой экономической географии заведовал к.с.-х.н., доцент 

Кан Никифор Сергеевич. В 1985г. эта кафедра была переименована в 

кафедру экономической географии и окружающей среды. В 1980 году на 

должность заведующего кафедрой физической географии избирается к.г.-

м.н., доцент Линева Людмила Александровна. 

В 1987 году происходит объединение кафедр экономической географии и 

физической географии в единую кафедру географии, заведующим которой, 

вплоть до 1992 года являлся Кан Н.С. В 1992 г. кафедра географии вновь 

была разделена на две кафедры. Кафедрой географии и 

природопользования заведовал к.с.-х.н., Хамзин Б.Ж., с 1994 года – к.г.н. 

Мукина К.М. Заведующим кафедрой геоэкологии и экологического 

картографирования до декабря 1994 г. был Кан Н.С., затем – д.г.-м.н., 

академик Дьячков Борис Александрович. 

В 1997 году на базе кафедры экономической и социальной географии и 

природопользования была открыта специальность 0109 «Экология и 

природопользование». В результате неоднократных реорганизаций 

кафедрой географии с 1990-х годов в разное время заведовали Кан Н.С., 

Гета Р.И., Бейсембаева Р.С., Хамзин Б.С., Айтходжаева Г.А., 

Мухамеджанов О.Т., Бейсембаева С.К., Забенова Г.Б. 

В сентябре 2000 года кафедра «Экономическая и социальная география и 

природопользование» и кафедра «Физическая география и геоэкология» 

были объединены в кафедру «География и экология». 

В апреле 2001 года кафедра «География и экология» была переименована в 

кафедру «Экология и география». 

В 2003 году приказом ректора ВКГУ № 121-п от 19.03.2003 г. кафедра 

экологии и географии была реорганизована и созданы две кафедры – 

экологии и географии. 

В 2008 году открыта новая специальность 050731 «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» в связи, с чем Решением 

Ученого совета университета (приказ № 178-п от 11.07.2009г.) название 

кафедры изменено на экология и безопасность жизнедеятельности. 

С 2004 года по 2008 год на должность заведующего кафедрой географии 

избирается к.г.н. Чурсин Анатолий Сергеевич. С 2008 по 2009 гг. в 

должности заведующего кафедрой географии работала к.г.н. Логиновская 

Алена Николаевна. С 2009 по 2011 гг. кафедрой географии заведовала 

Умутбаева Дина Атретовна. В 2011-2012 году обязанности заведующего 

кафедрой географии исполняла Токаева Жанна Толеухановна. 

Заведующие кафедрой экологии: к.м.н., доцент Бейсембаева Сара 



Кабдрахмановна (2003-2004 гг., 2005-2007 гг.), к.м.н., доцент Садыкова 

Гуль-Бану Алшинбаевна (2004-2005 гг.), к.м.н. Ибраев Нурлангазы 

Советказыевич (2007 г.), магистр Бакин Серик Аскарович (2007-2008гг.), 

к.б.н., доцент Курмангалиева Динара Салимовна (2008-2010 гг.), к.т.н. 

Сейткан Айнур Сейткановна (2010-2011гг.); преподаватель Сарсенбаева 

Гульмира Базарбаевна (2011 – 2013гг.). 

В связи с решением Ученого совета Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С. Аманжолова (протокол №1 от 31 

августа 2012г.) кафедра географии была объединена с кафедрой экологии и 

безопасности жизнедеятельности и переименована в кафедру экологии и 

географии. Заведующим кафедрой экологии и географии утверждена к.т.н. 

Сейткан А.С., данное время исполняет обязанности заведующей кафедры 

Идришева Ж.К., к.т.н., доцент. 

Студенты кафедры активно участвуют в научных конкурсах, конференциях, 

мероприятиях республиканского, областного, внутривузовского уровней. 

Преподавателями ведутся научные и методические исследования, 

разрабатываются учебные, учебно-методические пособия для студентов. 

В 2010-2011гг. преподаватели кафедры стали обладателями международной 

стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» по специальности 

Т 2.20 «Экология» для прохождения научной стажировки: Сейткан А.С. – в 

Кембриджском университете с последующим обучением в докторантуре 

PhD на период c 2011 по 2014 год; ст.преподаватели Болуспаева Л.С. и 

Камбарова Ж.Д. - в университете им. Адама Мицкевича в г.Познань. 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе 

стоимость обучения):  

  Бакалавриат: 5В012900 - «География-история». Стоимость обучения: по 

очной форме обучения   443 000 тенге в год;  

Магистратура: нет 

Докторантура: нет 

 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова 2018-2019 уч.год 

 Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 

рубежом. При этом руководитель организации образования определяет 

верхний предел количества кредитов для изучения в других организациях 

образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в организациях 

образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях 

образования после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине 

обучающийся представляет в деканат (отделение) своей организации 

образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием 

оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества 

освоенных кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, 

указываются название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, 

отчество координатора программ академической мобильности 



факультета/департамента и вуза, а также персональная информация 

студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, 

контактные данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся 

для участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации 

по языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения 

за границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за 

рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности 

является основным документом, регулирующим процесс обучения студента 

по программе академической мобильности и заполняется на английском 

языке по форме специального образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие 

обучающегося в программе академической мобильности соглашение 

подписывается в трехстороннем порядке: принимающим вузом, 

обучающимся и отправляющим вузом. 

 

  0. Общая характеристика программ обучения 

1.  Присуждаемые степени/квалификации 

Бакалавр образования по специальности 5В012900 – «География-история». 

2. Уровней (ступеней) обучения: 

Бакалавр  

Учебный год состоит из академических периодов (обычно 15 недель), 

периодов промежуточной аттестации (2 недели), каникул (7 недель) и 

практик (учебная, производственная, преддипломная). Обучение в течение 

четырех лет. Запись на изучение дисциплин организуется офисом 

Регистратором. Организационно-методическая и консультативная работа 

проводится деканатом, кафедрой и эдвайзерами.  Итоговая оценка по 

дисциплине включает оценки текущей успеваемости и итогового контроля 

(экзаменационной оценки). Доля оценки текущей успеваемости составляет 

не менее 60% в итоговой оценке степени освоения студентом программы 

учебной дисциплины. Оценка итогового контроля составляет не менее 30% 

итоговой оценки знаний по данной учебной дисциплине. Положительная 

итоговая оценка служит основанием для дополнения освоенных кредитов 

установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и 

заносится в транскрипт обучающегося. При получении обучающимся по 

итоговому контролю (экзамену) оценки «неудовлетворительно», итоговая 

оценка по дисциплине не подсчитывается. Основным критерием 

завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавра 

является освоение студентом не менее 240 кредитов теоретического 

обучения, практик, на подготовку, написание и защиту дипломной работы 

(проекта), на подготовку и сдачу государственного экзамена по 

специальности. Программа обучения включает в себя модули: 

общеобразовательный, обще обязательный, обязательный по 

специальности, по выбору, выходящий за рамки квалификации, практики. 

Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с 

оценками «А», «А-», «В+», «В», «В-» и имеющему средний балл 

успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему 

все государственные экзамены и защитившему дипломную работу (проект) 

с оценками «А», «А-», выдается диплом с отличием в случае отсутствия 

повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения (без учета 

оценки по военной подготовке). Выпускнику присуждается академическая 

степень – бакалавр техники и технологий.  



Профессиональная деятельность выпускников реализуема в самых 

разнообразных сферах деятельности человека, где разрабатывают, 

внедряют и эксплуатируют информационные системы  

Требования по  приему на программу (компетенции) 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан.  

 - по  2,3,4 курсам- при осуществлении академической мобильности 

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

    Требования к обучающемуся: 
Студент должен иметь навыки работы с аппаратными и программно-

аппаратными комплексами информационных систем, профессионального поиска 

необходимой информации в Интернете, научной и периодической литературе, 

выбора архитектуры и комплектации аппаратных средств информационных 

систем, проектирования информационных систем и их элементов в конкретных 

областях а также должен быть компетентным по всем вопросам, связанным с 

этапами технологического процесса, безопасности труда в производстве, защиты 

окружающей среды. 

Компетенции бакалавриата 5В012900 – «География-история». 

Профессиональная компетентность включает в себя: специальные 

компетенции - способность  решать  задачи,  соответствующие  его степени 

(квалификации) с учетом требований, позволяющих проверить с учетом 

результатов итоговой аттестации  выпускников соответствие выполнения 

профессиональных задач квалификационным требованиям.  

Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми, быть понятным, 

непренужденно 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, комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, 

владеть на высоком уровне мыслительными операциями, владеть приемами 

личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности. 

Социальную   компетентность     способность  эффективно  жить  и 

успешно функционировать в социальном взаимодействии: изменяться и 

адаптироваться; к рациональной и ответственной дискуссии и достижению 

согласия с другими; поддерживать отношения в профессиональном 

сообществе, нести социальную ответственность за результаты своего 

профессионального труда. 

Персональная компетентность - способность личности выявлять, 

осмысливать и оценивать перспективы своего развития, профессиональные 

требования и ограничения, запросы общественной жизни; проявлять 

собственные дарования, разрабатывать и развивать свои жизненные планы, 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуальнго 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, готовность 

и способность к улучшению результатов своей работы, повышению 

эффективности труда за счет использования собственных индивидуально – 

личностных особенностей и профессионально - психологического 

потенциала, наличие адекватных представлений о себе, своих качествах, 

особенностях, потребностях, целях, мотивах, ценностных ориентациях. 



Образовательные и профессиональные цели 

программы/возможность дальнейшего продолжения обучения  

Цели образовательной программы сформулированы с учетом 

требований и запросов потенциальных потребителей. Цели программы 

сформулированы, исходя из оценки востребованности образовательной 

программы, которая определяется интересами потенциальных 

работодателей, абитуриентов, потенциалом вуза, рекомендациями 

государства и общества в целом.  

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является 

обеспечение социально-гуманитарного образования на основе знания 

законов социально-экономического развития общества, истории 

Казахстана, современных информационных технологий, государственного 

языка, иностранного и русского языков как средств межнационального 

образования. 

Целью обучения базовым дисциплинам является обеспечение 

углубленных знаний естественнонаучного, общетехнического и 

экономического характера как фундамента профессионального 

образования. 

Целью обучения профилирующим дисциплинам является 

обеспечение глубоких теоретических знаний и практического опыта в 

области информационных систем.   

Возможность дальнейшего продолжения обучения 

Выпускники бакалавриата, показавшие высокий уровень подготовки и 

проявившие склонность к научной работе, могут продолжить свою научную 

подготовку в магистратуре по соответствующей специальности. 

Выпускники магистратуры, получившие ученую степень магистра 

информатики, показавшие высокий уровень подготовки и проявившие 

склонность к научной работе, могут продолжить свою научную подготовку 

в докторантуре (PhD) по соответствующим специальностям. 

3.Структура программы с указанием кредитов (60 кредитов ECTS в 

год) 

Структура программы набора 2018  

Приложение 1 

4. Итоговые экзамены (если имеются) 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной 

форме, в виде экзаменационных билетов или тестирования.  

Государственный экзамен по специальности – 2кр. 

Разработанный проект студентом публично защищается на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра. 

 

5. Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине  

1) Бейсембаева Р.С., к.г.н., ассоциированный профессор кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «География 

населения», «Технико-экономические основы производства», «География 

производственной и непроизводственной сферы», «География сферы 

обслуживания» «Основы градостроительства», «География 

промышленности». 

2) Егорина А.В. доктор наук,  Профессор РАЕ (Россия), академик НАЕ РК 

 читает курсы по дисциплинам «Метеорология с осоновами 

климатологии»,Общая физическая география». 

3) Салыкбаева Г.М., ст.преподаватель кафедры экологии и географии, 

читает курсы по дисциплинам «Экономическая и социальная география 

Казахстана», «Экономическая география ВКО», «Топонимика», 



«Географические основы управления и устойчивого развития». 

4) Токаева Ж.Т., ст.преподаватель кафедры экологии и географии, 

читает курсы по дисциплине «Экономическая, социальная и политическая 

география мира», «География современного мира», «Геоэкономика и 

интеграционные профессы», «Политическая география», «Основы 

краеведения и туризма». 

5)  Шаймарданова А.Е., старший преподаватель кафедры экологии и 

географии, читает курсы по дисциплинам «Почвоведение», «Геология», 

«География почв», «Экология». 

6) Дюсупова Ж.М., магистр географии, старший преподаватель 

кафедры экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Физическая 

география материков и океанов», «Физическая география Казахстана», 

«Общее землеведение», «Ландшафтоведение», «Ландшафтоведение и 

физико-географическое районирование», «Методика преподавания 

географии», «Методика преподавания географии и экологии», «Методика 

преподавания географии и экономики», «Геоэкология и охрана природы», 

«Геоэкология Казахстана», «Физическая география ВКО», «Технология 

обучения географии». 

7) Женсикбаева Н.Ж., магистр географии, старший преподаватель 

кафедры экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Методика 

преподавания географии», «Экономическая и социальная география РК», 

«Гидрология», «Метеорология с основами климатологии». 

8) Сабырбаева Б.Т., магистр географии, преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Общее 

землеведение», «Физическая география материков и океанов», «Физическая 

география ВКО», «Ландшафтоведение», «Геоэкология и охрана природы», 

«Геоморфологические основы ландшафтов».  

9) Айткожина С.К., магистр географии, старший преподаватель 

кафедры экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Методика 

преподавания географии», «Геоинформатика»,  «Экономическая, 

социальная и политическая география мира». 

10) Кабдрахманова Н.К., магистр географии, преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Геэкономика и 

интеграционные процессы». 

11) Самарханов Т.Н., магистр географии, старший преподаватель кафедры 

экологии и географии, читает курсы по дисциплинам «Физическая 

география Казахстана», «Экономическая , социальная и политическая 

география Казахстана», «Экономичсекая, социальная и политическая 

география мира», «Введение в экономическую. Политическую и 

социальную географию». 

 2.   Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

Приложение 1А 

 

Дополнительн

ая 

информация 

для студентов 

 

Размещение/проживание. Факультет естественных наук и технологий 

размещается в двух учебных корпусах: № 7 и № 4. Деканат находится  в 

учебном корпусе №7 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 148, 

аудитория №303 на 3 этаже, время работы - каждый день, кроме 

воскресенья с 8.00 до 18.00 (до 14.00 в субботу).  

Комфортабельный Дом 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 8 

столовых в учебных корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

посадочными местами. Нотариально заверенные копии с арендаторами 

столовых прилагаются. 

Медицинские услуги. Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 

оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей № 1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия дополнительных соглашений 

прилагается). 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, является структурным 

подразделением университета и объединил в себе ранее созданные: 

Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие 

молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нұр Отан» «Жас 

Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Кабинеты с интерактивным оборудованием - 1 

Компьютерные классы - 9 

Спортивный зал - 1 

Спец.площадка – 1 

Электронный читальный зал - 1 

Интернет-кафе - 1 

(полная информация представлена в Сведениях о лабораторной базе 

университета и Приложениях 5 по специальностям) 

Условия/ база для занятий спортом 

Спортивные залы в главном корпусе, в корпусах  №2 и №7  и 

спортивный модуль. 

Условия/база для отдыха  студентов 

Имеется база отдыха для студентов «Сибинские озера», 

«Бухтарминское водохранилище». 

Студенческие ассоциации 

- студенческий отряд содействия полиции «Ќыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Əлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 



Структура программы набора 2018 года, 1 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Количес

тво 

кредито

в по 

ECTS 

Семестр 

ООД  OK K(R)Ya-1101 Казахский (русский) язык       10 1,2 

ООД  ОК  IYa-1102 Иностранный язык 10 1,2 

ООД  КВ OP-1103 Основы права 3 1 

ООД  ОК   SIK -1106 Современная история Казахстана 5 1ГЭ 

ООД  КВ  Pol -1105 Политология 5 1 

ООД  КВ OE -1104 Основы экономики 3 1 

БДКВ  Geo-1309 Геология 5 2 

БДКВ  Kar -1207 Картография  5 2 

БДКВ OZ-1208 Общее землеведение 5 2 

БД  ОК  FRSh -1207 Физиология развития школьников 3 2 

ООД ОК IKT -2116 Информационно-коммуникативные 

технологии на англ.языке 

5 3 

БД  ОК  Ped -2212 Педагогика 5 3 

БД ОК  Psi -2209 Психология 5 3 

БД ОК  TMVR-2210 Теория и методика воспитательной 

работы 

3 4 

БД ОК  MO -2208 Менеджмент в образовании  3 4 

БД OK TKO-2211 Технологии критериального 

оценивания 

3 4 

БД ОК PK(R)Ya -

3215 

 

Профессиональный 

казахский(русский) язык  

3 5 

ООД ОК Fil-2117 Философия 5 4 

БД OK POIYa -3214 Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

3 6 

БД ОК IO -3213 Инклюзивное образование 3 5 

ПД ОК MPG -3301 Методика преподавания географии 5 5 

ПД КВ GVKO-4305 География ВКО 5 7 

ПД ОК MPI -3302 Методика преподавания истории  3 5 

БД КВ NIK -4203 Новейшая история Казахстана  5 7 

БД КВ NIZS -4204 Новейшая история зарубежных 

стран 

5 7 

БД КВ Arh -1205 Археология  5 1 

БД КВ DIK -1206 Древняя история Казахстана  5 2 

БД КВ SIK -2210 Средневековая история Казахстана  5 4 

БД КВ DSIZS -2211 Древняя и средневековая история 

зарубежных стран 

7 3 

БД КВ Geo -2212 Геоинформатика 5 4 

ПД КВ FGMO -2313 Физическая география материков и 

океанов  

5 4 

БД КВ EPSGM -

3214 

Экономическая, политическая и 

социальная география мира 

5 5 

ПД КВ FGK -3315 Физическая география Казахстана  5 5 

ПД КВ ESGK -3316 Экономическая и социальная 5 6 



география Казахстана  

БД КВ NIK -3217 Новая история Казахстана  5 6 

БД КВ NIZS -3218 Новая история зарубежных стран   

ПД КВ Est -3301 Естествознание 5 5 

БД КВ OFG -3202 Общая физическая география 7 6 

БД КВ OEG -3203 Общая экономическая география 5 6 

ПД КВ GK -4304 Географическое краеведение 5 7 

ПД КВ Top -4306 Топонимика 5 7 

ПД КВ SGK -4307 Сакральная география  5 7 

БД КВ IIK -3201 Историография истории Казахстана 5 6 

ПД КВ IIK -3302 Источниковедение истории 

Казахстана 

5 5 

БД КВ HHFS -3203 

 

Зарубежные страны: источники и 

историография 

7 6 

ПД КВ IVKO -4304 История Восточно-Казахстанской 

области 

5 7 

ПД КВ HCHEKRHT 

-4305 

Историко-культурное наследие 

Восточно-Казахстанской области: 

исторический туризм 

5 7 

ПД КВ MOOIKN -

4306 

Музеелогия и охрана объектов 

историко-культурного наследия 

5 7 

ПД КВ OShM -4307 Основы школьного музееведения  5 7 

БД КВ OTK -2201 Основы туризма и краеведения  5 3 

БД КВ OAK -2202 Основы антикоррупционной 

культуры  

5 3 

МП UP Учебная практика 1 2 

МП 
PtP 

Психолого-педагогическая 

практика (непрерывная) 

2 3,4 

МП PtP Педагогическая практика 1 2 

МП PtP Учебно-воспитательная 

педагогическая практика 

4 5,6 

МП PP2 Преддипломная практика 1 8 

МП 
PP1 

Производственная (педагогическая 

практика) 

11 8 

ДМ ДП Физическая культура 14 1-4 

МИГА  Государственный экзамен по 

специальности 

2 8 

МИГА  Написание и защита дипломной 

работы проекта или сдача 

государственного экзамена по двум 

профилирующим дисциплинам 

3 8 

     

 Итого      219  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1А 



Структура программы набора 2018 года, 1 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Количес

тво 

кредито

в по 

ECTS 

Семестр 

ООД  OK K(R)Ya-1101 Казахский (русский) язык       10 1,2 

ООД  ОК  IYa-1102 Иностранный язык 10 1,2 

ООД  КВ OP-1103 Основы права 3 1 

ООД  ОК   SIK -1106 Современная история Казахстана 5 1ГЭ 

ООД  КВ  Pol -1105 Политология 5 1 

ООД  КВ OE -1104 Основы экономики 3 1 

БДКВ  Geo-1309 Геология 5 2 

БДКВ  Kar -1207 Картография  5 2 

БДКВ OZ-1208 Общее землеведение 5 2 

БД  ОК  FRSh -1207 Физиология развития школьников 3 2 

БД КВ Arh -1205 Археология  5 1 

БД КВ DIK -1206 Древняя история Казахстана  5 2 

ДМ ДП Физическая культура 14 1-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса/дисциплины/юнита 

Казахский  (руский) язык  

Код дисциплины K(R)Ya -1101 

Тип дисциплины ООД  

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество  кредитов 10 кредитов  

Ф.И.О лектора/профессора  Кувшинникова О.А., Полторжицкая Г.И. 

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление государственного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности казахского языка. 

Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаниий русского языка, 

усвоение грамматических форм и оборотов на разговорном уровне; усвоение лексического и 

терминологического минимума по специальности. По теме умение редактировать несложные обработанные 

прагматические тексты в социально-бытовой и профессиональной сфере, в устной и письменной форме 

монологи и  диалоги, различные виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо).  

Пререквизиты:  

- знание структуры языка; 

- умение работать славарем;  

- определенный объем знаний и навыков казахского (русского) языка, полученных в средней школе на основе 

разговорно-бытовой речи. 

Компетенции: 

По результатам обучения студент должен: 

знать и понимать казахский (русский), в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; 

выражение суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на казахском (русском) языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески 

во всем многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, 

так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

ия по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Развитие 

профессиональной речи. Формирование  навыков чтения и слушания по специальности, умение 

конспектировать из литературы.  На профессиональные темы по текстам диалогов и монологов, учебников и 

лекций  умение составлять различные научно-учебные тексты. Ускоренное (интенсивное) обучение основных 

видов говорения: монолог-характеристика, монолог-пересказ, монолог-обсуждение, диалог-рассказ, диалог-

интервью. Составление различных видов речевой деятельности (рассказ, пересказ, информация). 

Использование грамматических форм и оборотов в функциональном аспекте. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Абилхасимова Б. Б. Русский язык и специальность: географический профиль  : учеб. пособие по науч. стилю 

речи / Б. Б. Абилхасимова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университетi, 2014. - 214 с. – 10 экз 

2. Ермакова В.И. Русский язык : учебное пособие для студ. с гос.языком обучения.-Астана : Фолиант, 2014.-176 

с.-15 экз 

3. Есбулатова Р.М., Абдуллаева Ж.Т. Русский язык : учебное пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов изучающих русский язык как иностранный.- Алматы  : Қазақ университеті, 2015.-115 с.-5 экз 

4. Профессиональный русский язык  : учеб. пособие / Е. А. Журавлева [и др.]. - Алматы : ССК, 2017. - 244 с. – 

100 экз 

5. Юрьев А. Н., Кунапьяева М. С. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, университетов. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 170 с.-100 экз 

6. 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) 

Дополнительная: 

1. Жылқыбаева А.Ш., Хусаинова М.Ж.және т.б.  Қазақ тілі. Өскемен, 2012. 

2. Исанова А. Қазақ тілі. –Алматы: «Қазақ университеті», 2009. 

3. Қоңыров Т. Тұрақты теңеулер сөздігі. –Алматы: Арыс, 2017. 



4. Бизақов С. Синонимдер сөздігі: - –Алматы: Арыс, 2017.М 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский,казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

урстың/пәннің/юниттің 

Қазақ (орыс) тілі  

Пәннің коды: K(R)Ya -1101 

Пәннің типі ООД  

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Семестр 1,2 семестр 

Кредит саны 10 кредит  

Дәріс берушінің аты-жөні/Кушникова О.А.., Полторжицкая Г.И. 

 Басты мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге тәрбиелеу, саналы қарым-қатынас ретінде оған құбылысына; 

мәдениет түсінігі ретінде мемлекеттік тілді негізгі қарым-қатынас құралдары, құралдар, білім алудың әр түрлі 

салаларында адам қызметін, құралдарын игеру, моральдық-этикалық нормаларының, қоғамда қабылданған; 

сезінуі, эстетикалық құндылықтар, қазақ тілі. 

Кеңейту лексикалық минимума общеупотребительных слов және словосочетаниий орыс тілін меңгеру, 

грамматикалық формалар мен айналым ауызша деңгейде; студенттерге лексикалық және терминологиялық 

минимумды мамандық бойынша. Тақырып бойынша білу, редакциялау өңделген қиын емес прагматикалық 

мәтіндерді, әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби саладағы ауызша және жазбаша түрде монолог және диалогтар, 

сөйлеу әрекетінің түрлері (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым).  

Пререквизиттер:  

- білу тіл құрылымын; 

- жұмыс істей білу славарем;  

- белгілі бір білім көлемі мен дағдыларды қазақ (орыс) тілі, алынған орта мектебінде негізінде разговорно-

тұрмыстық сөйлеу. 

Құзыреті: 

Бойынша оқыту нәтижелері студент міндетті: 

- түсінік дамуының қазіргі үрдістері туралы ғылыми таным; 

білу - Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін;  

- қолдана білу, түсіну қабілеті, проблемаларды шешу, жаңа немесе таныс емес жағдайларда контексте 

шеңберінде одан да кеңірек (немесе пәнаралық) облыстардың, байланысты оқылатын облысымен; 

- дағдылары болуы тиіс айқын және ашық хабарлау өз қорытындыларын және білімін, олардың негіздемесін 

мамандарға және неспециалистам ; 

- өздігінен жалғастыру ; 

- білімдерін тереңдету және кеңейту үшін қажетті күнделікті кәсіби қызмет; 

болуға; - мынадай құзыреттерге ие: 

- құзыреттері жалпы білімділікке: 

- саласында базалық білімінің болуы, қазақ (орыс) тілі қалыптастыруға ықпал ететін жоғары білімді, зияткерлік 

жеке және ой-өрісі кең және мәдени ойлау; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына; 

экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттіліктер: 

- алған білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қазақ тілі, білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Курстың пәннің Мазмұны: "қазақ тілі негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді 

қалыптастыру және дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және 

культуроведческой өткізді. Дамыту кәсіби сөйлеу. Қалыптастыру дағдыларын және тыңдау мамандығы 

бойынша, білу конспектировать бірі-әдебиет. Кәсіби тақырыптар бойынша мәтін диалогтар мен монологов, 

оқулықтар мен лекциялар құрастыра білу, әртүрлі ғылыми-оқу мәтіндері. Жеделдетіп (интенсивті) оқыту негізгі 

түрлері сөйлеу: монолог-сипаттама, монолог-мазмұндау, монолог-талқылау, диалог-әңгіме, диалог-сұхбат. 

Жасау әр түрлі сөйлеу әрекетінің түрлерін (әңгімелеу, мазмұндау, ақпарат). Пайдалану грамматикалық 

формалар мен айналым буын. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 



1. Хусаинова М. Ж., Жылқыбаева А. Ш., Сапанова А. М. "Қазақ тілі" оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, ШҚМУ 

баспасы, 2010. 

2. Негізі қазақ терминологиясы [Текст] / Ө. Айтбайұлы. - Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 384 с.: 

3. Байсақалова, Ұ.С. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы : ҚР білім және ғылым министрлігі техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады / Ұ. С. Байсақалова. - 4-ші бас. стереотип. - Астана : Фолиант, 2016. - 

216 бет. 15 

4. Жүнісова, К. Қ. Қазақ тілі [Текст] : ЖОО барлық мамандықтарында оқитын орыс тілді топтарға арналған  

оқу құралы / К. Қ. Жүнісова. - Алматы : ССК, 2017. - 368 бет. – 100 

5. 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) 

Қосымша: 

1. Жылқыбаева А.Ш., Хусаинова М.Ж.және т.б.  Қазақ тілі. Өскемен, 2012. 

2. Исанова А. Қазақ тілі. –Алматы: «Қазақ университеті», 2009. 

3. Қоңыров Т. Тұрақты теңеулер сөздігі. –Алматы: Арыс, 2017. 

4. Бизақов С. Синонимдер сөздігі: - –Алматы: Арыс, 2017.М 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс,қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Kazakh (Russian) language  

Discipline code K (R) Ya -1101 

Type of discipline LTD.  

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1.2 semester 

Number of credits 10 credits  

Name of lecturer/ Kushnikova O., Poltorzhickaia G.A. 

 The purpose is to foster respect for the state language, conscious attitude to it as a cultural phenomenon; understanding 

of the state language as the main means of communication, means of obtaining knowledge in different spheres of 

human activity, means of mastering moral and ethical norms adopted in society; awareness of the aesthetic value of the 

Kazakh language. 

Expansion of the lexical minimum of common words and phrases of the Russian language, mastering grammatical 

forms and phrases at the conversational level; mastering the lexical and terminological minimum in the specialty. On 

the subject of the ability to edit simple processed pragmatic texts in the social, domestic and professional sphere, in oral 

and written monologues and dialogues, various types of speech activities (speaking, listening, reading, writing).  

Prerequisites:  

- knowledge of language structure; 

- ability to work as a slavar;  

- a certain amount of knowledge and skills of the Kazakh (Russian) language, obtained in high school on the basis of 

everyday speech. 

Competences: 

According to the results of training, the student must: 

- have an idea of current trends in the development of scientific knowledge; 

- know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan;  

- to be able to apply knowledge, understanding and ability to solve problems in new or unfamiliar situations in contexts 

and within broader (or interdisciplinary) areas related to the study area; 

- have the skills to clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their justification to specialists 

and non-specialists ; 

- continue learning on your own ; 

- expansion and deepening of knowledge required for daily professional activities; 

- have the following competences: 

- competence of General education: 

- to have basic knowledge in the field of Kazakh (Russian) language contributing to the formation of a highly educated 

intellectual personality and a broad Outlook and cultural thinking; 

social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 



- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions; 

economic, organizational and managerial competences: 

- using the acquired knowledge of professional Kazakh language, to be able to adequately navigate in different 

situations. 

The content of the course of discipline: the Content of the course of the Kazakh language is due to the General focus of 

the educational process to achieve metasubject and subject-specific learning objectives, which is possible on the basis of 

competence-based approach, which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. Development of professional speech. Formation of reading and listening skills in 

the specialty, the ability to take notes from the literature.  On professional topics on the texts of dialogues and 

monologues, textbooks and lectures the ability to make a variety of scientific and educational texts. Accelerated 

(intensive) training of the main types of speaking: monologue-characteristic, monologue-retelling, monologue-

discussion, dialogue-story, dialogue-interview. Preparation of various types of speech activity (story, paraphrase, 

information). The use of grammatical forms and phrases in functional aspect. 

Recommended reading: 

Basic: 

1. Khusainov M. J., Gylybovo A. S., A. M. Sapunova "Kazakh tili" excellent-distell al. Oskemen, SMU baspasy, 2010. 

2. Basics of Kazakh terminology [Text] / O. Aitbaiuly. - Almaty: Abzal-Ay, 2014. - 384 p. : 

3. Bishaw, ±.S. Kazakh language [Text] : excellent Ali : R Bilim Zhane Gylym ministrels technical Zhane Bilim CSTC 

take jimbarana Sindy / ±. S. Baisakalova. - 4-Shi bass. stereotype. - Astana: Folio, 2016. - 216 bet. Fifteen 

4. Innova, K., & Qu. Kazakh language [Text] : women's social organization barely mamanged oiten orys TLD taptara 

aralen excellent Ali / K. K.. Innova. - Almaty : SSK, 2017. - 368 bet. - 100 –  

Additional: 

1. Gylybovo A. S., Khusainov M. J. and T. b. Kazakh language. Oskemen, 2002. 

2. Isanova A. Kazak tili. - Almaty: "Kazakh University", 2009. 

3. Ain N. Kazakh meal-Melder.- Almaty: Kazakhstan, 1990. 

4. Oirov T. Tracy taeuber szdg. - Almaty: Arys, 2007. 

Bishow C. Synonymer ssdg: - Almaty: Arys, 2017.M 

5. S. Ter-Minasova Astana  

Language and intercultural communication : [textbook]/S. G. Astana Ter-Minasova. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 320 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts 

education. 100 new textbooks in the Kazakh language) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Иностранный язык 

Код дисциплины IYa -1102 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1,2 семестр 

Количество  кредитов 10 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Капышева Г. 

Цель - Целью  курса является обеспечение практического овладения языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 курса. Овладение языковыми 

средствами предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений. 

Пререквизиты: Предварительные знания по модулям, изученным в школе:  

- Знание базовой общей лексики школьной программы. 

- Знание основных правил и моделей, позволяющих понимать английскую речь. 

- Умение строить понятные высказывания в основных видовременных формах английского языка. 

- Умение работать с англо-русским и русско-английским словарями. 

- Умение прочитать текст школьной программы и перевести его на русский язык, пользуясь словарем. 

- Умение прочитать текст школьной программы, понять его общее содержание и ответить на вопросы. 

Компетенции: компетенции общей образованности: 

знать и понимать иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

отечественных и зарубежных источников; 

применение знаний и понимание: владеть навыками публичной речи; 



выражение суждений: владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языках. 

коммуникативные способности: взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во 

всем многообразии общественных и культурных контекстов; 

способности к учебе: понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в устной, 

так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Содержание курса дисциплины: Содержание курса иностранного языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Материал курса разделен на уроки, посвященных определённым профессиональным темам. Каждый урок 

состоит из следующих разделов: основной текст с предтекстовыми упражнениями, примечаниями и вопросами; 

лексические упражнения; разнообразные послетекстовые упражнения. При организации грамматического 

материала учитываются программные требования. 

Рекомендуемая литература: 

1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст]  : a self-study reference and practice book for elementary students of 

English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Текст]  : teacher's book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, 

[2017]. - 208 p. 5 

3. 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) 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Шет тілі 

Пәннің коды IYa -1102 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Семестр 1,2 семестр 

Кредит саны 10 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/ Капышева Г. 

Мақсаты - курстың Мақсаты қамтамасыз ету болып табылады практикалық меңгеру шегінде сол 

грамматикалық және лексикалық тақырыптар енгізілген бағдарлама мен оқулық, 2-курс. Меңгеру тілдік 

құралдармен көзделеді қалыптастыру процесінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Алдын-ала білу, модуль бойынша, зерттелген мектепте:  

- Білу базалық жалпы лексика мектеп бағдарламасы. 

- Негізгі ережелер мен модельдерін түсіну ағылшын тілі-сөз. 

- Құра білу түсінікті сөздері негізгі видовременных нысандарда ағылшын тілі. 

- Жұмыс істей білу ағылшын-орыс және орыс-ағылшын сөздіктермен. 

- Білу мәтінді оқып, мектеп бағдарламасын және оны аудару орыс тілі пайдалана отырып, сөздік. 

- Білу мәтінді оқып, мектеп бағдарламасын түсіну, оның жалпы мазмұны және сұрақтарға жауап беру. 

Құзыреті: құзыреттері жалпы білімділікке: 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел тілі үшін қажетті көлемде ақпарат алу мүмкіндіктері отандық және 

шетелдік көздері; 

білімдерін қолдану және түсіну: талдау дағдылары және көпшілік алдында сөйлеу;  

ойлауды қалыптастыру: дағдыларды білдіру өз ойын және пікірін тұлғааралық және іскерлік қарым-қатынас 

қазақ (орыс) және шет тілдерінде. 

коммуникативтік қабілеті: өзара іс-қимыл лингвистически тиісті түрде және шығармашылық тұрғыдан 

барлық жағынан қоғамдық және мәдени жағдайға негізделген; 

дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға деген: түсінуге, білдіруге және түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, фактілер мен 

пікірін 

Курстың пәннің Мазмұны: "шет тілін негізделген жалпы нацеленностью білім беру процесін қол жеткізуге 

метапредметных және пәндік оқыту мақсаттарына сәйкес бұл тәсіл негізінде, ол қамтамасыз етеді 

қалыптастыру және дамыту, коммуникативтік, тілдік және лингвистикалық (языковедческой) және 



культуроведческой өткізді. Материал курстың бөлінуі сабақтары арналған белгілі бір кәсіптік тақырыптар. 

Əрбір сабағы мынадай бөлімдерден тұрады: негізгі мәтін предтекстовыми жаттығулар, ескертулермен және 

мәселелерімен; лексикалық жаттығулар; түрлі послетекстовые жаттығулар. Ұйымдастыру кезінде 

грамматикалық материалды ескеріледі бағдарламалық талаптар. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Мәтін] : a self-study reference and practice book for intermediate students of 

English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Мәтін] : teacher ' s book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [б. м.] : Macmillan, 

[2017]. - 208 p. 5 

3 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) 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс,қазақ тілі. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Foreign language 

Course code IYa -1102 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1.2 semester 

Number of credits 10 credits 

F. I. about lecturer /  Kapysheva K. 

The aim of the course is to provide practical language skills within the framework of those grammatical and lexical 

topics that are included in the program and the textbook of the 2nd course. Language acquisition is envisaged in the 

process of formation of speech skills and abilities. 

Prerequisites: Preliminary knowledge of the modules studied at the school:  

- Knowledge of the basic General vocabulary of the school program. 

- Knowledge of the basic rules and models to understand English. 

- The ability to build clear statements in the main forms of modern English. 

- Ability to work with English-Russian and Russian-English dictionaries. 

- The ability to read the text of the school program and translate it into Russian using a dictionary. 

- Ability to read the text of the school program, understand its General content and answer questions. 

Competences: competences of General education: 

- know the grammatical and lexical minimum to learn to understand the relationship between the individual elements of 

the sentence; 

- to be able to Express their thoughts and speak in a foreign language according to the speech standards of the language, 

to maintain a conversation in the volume of the studied subjects; read texts in the specialty with a dictionary and be able 

to present the content of the text read in the form of a translation into the native language (volume of 1000-1200 

characters, execution time-45 minutes); learn in the text of grammatical categories that are part of the minimum, 

perform simple operations with them and achieve their relationship with the relevant language phenomena in the 

Russian language in order to; 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

- To use language means in accordance with the goals, place, time and areas of communication adequately to the social 

status of the communication partner; to plan their speech behavior and to transmit information in coherent, logically 

reasoned statements;  

- to be able to use various methods and forms of communicative and speech activity (oral, written and extralinguistic); 

to build their speech and non-speech behavior in accordance with the socio-cultural specifics of the country of the 

language. 

Course content: the Content of the foreign language course is due to the General focus of the educational process on the 

achievement of meta-subject and subject-specific learning goals, which is possible on the basis of competence-based 

approach, which ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and 

cultural competence. The course material is divided into lessons on certain professional topics. Each lesson consists of 

the following sections: main text with pre-text exercises, notes and questions; lexical exercises; posletekstovye a variety 

of exercises. The program requirements are taken into account in the organization of grammatical material. 

Recommended reading: 



1. Murphy, R. Essential Grammar in Use [Text] : a self-study reference and practice book for elementary students of 

English. With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge]: Cambridge University Press, [2015]. - 319 p. 40 

2. McCarter, Sam. Ready for IELTS [Text] : teacher's book / S. McCarter, L. Hunt, R. Roberts. - [b. M.]: Macmillan, 

[2017]. - 208 p. 5 

3. S. Ter-Minasova Astana  

Language and intercultural communication : [textbook]/S. G. Astana Ter-Minasova. - Moscow: Science, 1978. M.]: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 320 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts 

education. 100 new textbooks in the Kazakh language) 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы права  

Код дисциплины OP -1101 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Cмаилова Ж., Рамазанова А.С. 

Цель – познакомить студентов с основными отраслями казахстанской системы права, с особенностями 

конституционных, гражданских, уголовных, семейных, трудовых отношений. 

Пререквизиты: для посещения курса необходимо знать Конституцию Республики Казахстан от 30.08.1995 с 

изменениями от 7.10.1998 года и основные юридические термины.   

Компетенции: 

- знать основы международного конституционного права, этические и правовые нормы; 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

- уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Основные понятия о государстве, праве и государственно –правовых явлениях. 

Основы конституционного права Республики Казахстан.  Конституционное право – ведущая отрасль права 

Республики Казахстан. Правоохранительные органы и суд Республики Казахстан. Государственное управление 

в Республике Казахстан. Основы административного права Республике Казахстан. Основы гражданского и 

семейного права Республике Казахстан. Правовые основы предпринимательского права. Основные положения 

семейного права Республике Казахстан. Основы финансового права Республике Казахстан. Трудовое право и 

право социального обеспечения Республике Казахстан. Основы экологического и земельного права Республике 

Казахстан. Уголовное право Республике Казахстан. Процессуальное право Республике Казахстан. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 экз 

Оспанов Қ. И.Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 

бет.-50 экз 

2.Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.-30 экз 

3. Қошқарбаев, Е. Е. Құқық негіздері  : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. -50 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

4. Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права (основы права) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- 

[2-е изд., перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 с. 25 

5. Оспанов, К. И. Основы права [Текст]  : [учеб. пособие] / К. И. Оспанов. - Изд. 5-е. - Алматы : ЖЕТI ЖАРҒЫ, 

2017. - 328 с. 30 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 



Құқық негіздері  

Пәннің коды OP -1101 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Смаилова Ж., Рамазанова А.С. 

Мақсаты – магистранттардың негізгі салалары қазақстан құқық жүйесінің ерекшеліктеріне, конституциялық, 

азаматтық, қылмыстық, отбасылық, еңбек қатынастары. 

Пререквизиттер: бару үшін курс білу қажет Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 өзгерту 

енгізілді-7.10.1998 жылғы негізгі заңды терминдер.  

Құзыреті: 

- негіздерін білуі тиіс халықаралық конституциялық құқық, этикалық және құқықтық нормалар; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

- білу, барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Мазмұны пәннің Негізгі ұғымдары туралы мемлекетте құқық және мемлекеттік –құқықтық құбылыстар. 

Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері. Конституциялық құқығы – жетекші құқық 

саласы. Құқық қорғау органдары және сот. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару. Əкімшілік 

құқық негіздері. Негіздері азаматтық және отбасылық құқық. Құқықтық негіздері кәсіпкерлік құқық. Негізгі 

ережелер отбасылық құқық. Қаржы құқығы негіздері. Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. 

Негіздері экологиялық және жер құқығы. Қылмыстық құқық. Іс жүргізу құқығы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Ахметов, Е. Б. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : ТК "Отан", 2014. - 120 бет. -50 дана 

Оспанов Қ. И. Құқық негіздері : оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - толық. 3-бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 304 

бет.-50 дана 

2.Өміржанов, Е. Т. Құқық негіздері : оқу құралы. - Алматы : "LEM" баспасы, 2015. - 152 бет.-30 экз 

3. Қошқарбаев, е. Е. Құқық негіздері : оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 322 бет. -50 дана 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

4. Турлаев А. В. Негіздері қазіргі қазақстандық құқық (құқық негіздері) : [учеб. пособие] / А. В. Турлаев.- [2-е 

изд., перераб. и доп.].- Алматы : Эпиграф, 2015.- 186 б. 25 

5. Оспанов, Қ. И. құқық Негіздері [Мәтін] : [учеб. оқу құралы] / К. И. Оспанов. - Изд. - Алматы : ЖЕТІ ЖАРҒЫ, 

2017. - 328 б. 30 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Basic law  

Discipline code OP -1101 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of loans 3 

F. I. about lecturer / Professor K. Yu.n. Smailova Zh../ Ramazanova A.C 

The purpose is to introduce students to the main branches of the Kazakh system of law, the features of constitutional, 

civil, criminal, family, labor relations. 

Prerequisites: to attend the course you need to know the Constitution of the Republic of Kazakhstan from 30.08.1995 as 

amended from 7.10.1998 and the basic legal terms.   

Competences: 

- to know the basics of international constitutional law, ethical and legal norms; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

- to be able to adequately navigate in different situations. 

Course content: Basic concepts of the state, law and state –legal phenomena. Fundamentals of constitutional law of the 

Republic of Kazakhstan.  Constitutional law is the leading branch of law of the Republic of Kazakhstan. Law 

enforcement agencies and the court of the Republic of Kazakhstan. Public administration in the Republic of 

Kazakhstan. Fundamentals of administrative law of the Republic of Kazakhstan. Basics of civil and family law of the 

Republic of Kazakhstan. Legal basis of business law. Basic provisions of family law of the Republic of Kazakhstan. 



Fundamentals of financial law of the Republic of Kazakhstan. Labor law and social security law of the Republic of 

Kazakhstan. Fundamentals of environmental and land law of the Republic of Kazakhstan. Criminal law of the Republic 

of Kazakhstan. Procedural law of the Republic of Kazakhstan. 

Recommended reading: 

1. Akhmetov, E. B. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Almaty: LCD "Otan", 2014. - 120 bet. -50 

EQ 

K. Ospanov. I. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali / .. I. Ospanov. - tolyk. 3-bass. - Almaty: Zheti 

Zhargy, 2016. - 304 Beth.-50 EQ 

2.Merzhanov, E. T. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Almaty:" LEM " baspasy, 2015. - 152 

Beth.-30 EQ 

3. Osarseph, E. E. relationship in the Republic of negadon : excellent Ali. - Karagandy: LCD "Aknur baspasy", 2014. - 

322 bet. -50 EQ 

Saba take deter: ssdc, crack, practicaly. 

4. Turlaev A. V. foundations of modern law (foundations of law) : [proc. manual] / A.V. Turlaev.- [2nd ed.].].- Almaty: 

Epigraph, 2015.- 186 p. 25 

5. Ospanov K. I. basics of law [Text] : [ucheb. manual] / K. I. Ospanov. - Ed. 5th-Almaty: ZHETI ZHARGY, 2017. - 

328 p. 30 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Современная история Казахстана 

Код дисциплины IK -1104 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр (ГЭ) 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора: Жанбосинова А.С., Аубакирова Ж.С. 

Цель - изучить историю, пути и этапы развития методологических проблем в педагогической теории и 

практике профессионально-педагогического образования и формирования основных понятий, закономерности 

научных теорий профессионально-педагогического образования, а также в кадровом обеспечении и 

реализации на практике возрастающих потребностей развивающейся экономики страны и удовлетворения 

образовательных потребностей личности. 

Пререквизиты: изучение курса «История Казахстана» основывается на знаниях, умениях и навыках 

студентов по основам географии, всемирной истории, обществоведения, «Человек. Общество. Право» 

Компетенции: 

- знать основные периоды развития Казахстана, истории народов Евразии; 

- иметь навыки работы с историческим материалом; 

- иметь представление и историческое сознание, способствовать их активному участию в решении задач, 

стоящих перед государством; 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, оценивать достижения Казахстана в историческом контексте; обрабатывать и 

анализировать данные для подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

Содержание курса дисциплины: Введение в историю Казахстана. Предмет и объект истории. 

Исторический факт. Исторический источник. Историческое время. Методология и методика исторической 

науки. Эволюция и трансформация хозяйственной жизни и экономических отношений в Казахстане. 

Материальная культура Казахстана в каменном веке и в эпоху бронзы. Возникновение кочевого скотоводства. 

Кризис кочевого способа производства и роль в нем политических факторов. Модернизация экономики в 

колониальный период. Модернизация экономики Казахстана в советский период. Этногенез и этническая 

история казахского народа. Антропология Казахстана. Лингвистические процессы на территории Казахстана. 

Этнические процессы на территории Казахстана. Политико-социальные процессы и социальная организация 

общества в Казахстане. Возникновение государственности на территории Казахстана. Развитие государства в 

кочевых обществах. Кризис и ликвидация кочевой государственности на территории Казахстана. 

Колониальный период в политической истории Казахстана. Конституционная и политико-административная 

эволюция Казахстана в рамках советской государственности. Вклад Казахстана в мировую цивилизацию. 

Зарождение культуры в истории Казахстана. Казахстан - суверенное государство. Республика Казахстан и 



постсоветское пространство. Образование Республики Казахстан. Декларация о суверенитете и Закон «О 

государственной независимости республики Казахстан». Формирование политической системы РК. 

Экономические реформы в Казахстане: плюсы и минусы. Культура Казахстана на новейший период.  

 Рекомендуемая литература: 

1. Абдурахманов Н.А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет.-25 экз 

2. Əминов Т.М. Қазақстан тарихы  (көне заманнан бүгінге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 

2014.-260 бет.-75 экз 

3. Əминов, Т. М. Қазіргі Қазақстан тарихы  : оқу құралы / Т. М. Əминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 

472 бет.-300 экз 

4. 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) 

         Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Қазіргі Қазақстан тарихы 

Пәннің коды IK -1104 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр (МС) 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Жанбосинова А.С., Аубакирова Ж.С. 

Мақсаты - тарихын зерттеп, жолдары мен даму кезеңдері, әдіснамалық мәселелерін, педагогикалық теория мен 

тәжірибеде кәсіби-педагогикалық білім беру және қалыптастыру, негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, ғылыми 

теориялар кәсіби-педагогикалық білім беру, сондай-ақ кадрлық қамтамасыз ету және іске асыру іс жүзінде өсіп 

келе жатқан қажеттілігін дамыған экономика, елдің және жеке адамның білім алу қажеттіліктерін 

қанағаттандыру. 

Пререквизиттер: курсты меңгеру "Қазақстан Тарихы" негізделеді біліміне және іскерлігіне және дағдылары 

студенттер негіздері, география, дүниежүзі тарихы, қоғамтану, "Адам. Қоғам. Құқық" 

Құзыреті: 

- білуге дамуының негізгі кезеңдері, тарихы, Еуразия халықтарының; 

- жұмыс істеу дағдысы болуы керек тарихи материалдармен; 

- түсінік және тарихи сана, ықпал олардың белсенді қатысуға алдында тұрған міндеттерді шешу мемлекет; 

- білу, өз пікірін білдіру және негіздеу өз ұстанымын қатысты мәселелер бойынша көзқарас тарихи өткеніне, 

бағалауға қол жеткізу Қазақстанның тарихи контексінде; өңдеу және мәліметтерді талдау үшін дайындау 

аналитикалық шешімдер, сараптамалық қорытындылар мен ұсынымдар. 

Курс мазмұны пән: Қазақстан тарихына Кіріспе. Пәні және объектісі. Тарихи факт. Тарихи көзі. Тарихи уақыт. 

Əдіснамасы мен әдістемесі тарихи ғылым. Эволюциясы және трансформациясы шаруашылық өмірдің және 

экономикалық қарым-қатынастар. Материалдық мәдениеті Қазақстанның тастан орнату ғасырда қола дәуірінде. 

Көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы. Дағдарыс, көшпенді өндіріс тәсілінің және рөлі онда саяси 

факторлар. Экономиканы жаңғырту в колониальный период. Экономиканы жаңғырту Қазақстанның кеңестік 

кезеңде. Этногенез и этническая история казахского народа. Антропология Казахстана. Лингвистикалық 

процестер. Қазақстан аумағындағы этникалық үрдістер. Саяси-әлеуметтік процестерді және әлеуметтік ұйым, 

қоғам. Пайда болуы тарихы. Дамыту мемлекет көшпелі қоғамдар. Дағдарыс және тарату көшпенді тарихы бар. 

Отарлық кезеңде Қазақстанның саяси тарихы. Конституциялық және саяси-әкімшілік эволюциясы аясында 

Қазақстанның кеңестік мемлекеттілік. Қазақстанның әлемдік өркениетке. Қазақстандағы мәдениет, Қазақстан 

тарихы. Қазақстан - егеменді мемлекет. Қазақстан республикасы мен мұраны сақтау кеңістік. Қазақстан 

Республикасы Білім Және Ғылым. Декларация о суверенитете және Заң "Қазақстан республикасының 

мемлекеттік тәуелсіздігі Туралы". Қалыптастыру саяси жүйе. Экономикалық реформалар: артықшылықтары 

мен кемшіліктері. Мәдениет Қазақстанның ең соңғы кезең.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жауап:А. Қазақстан тарихы : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.- 496 бет.-25 дана 

2. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі күнге дейін): оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-260 бет.-75 дана 

3. Қазақстан тарихы : оқу құралы / Т. М. Əминов. - Алматы : Бастау, 2017. - 472 бет.-300 экз 



4. 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) 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Modern history of Kazakhstan 

Discipline code IK -1104 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester (GE) 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Zhanbosinova A.S., Aubakirova Zh.S. 

The purpose is to study the history, ways and stages of development of methodological problems in the pedagogical 

theory and practice of professional and pedagogical education and the formation of basic concepts, patterns of scientific 

theories of professional and pedagogical education, as well as in staffing and implementation in practice of the growing 

needs of the developing economy and meet the educational needs of the individual. 

Prerequisites: the study of the course "History of Kazakhstan "is based on the knowledge and skills of students on the 

basics of geography, world history, social science," Man. Society. Right» 

Competences: 

- know the main periods of development of Kazakhstan, the history of the peoples of Eurasia; 

- have the skills to work with historical material; 

- to have an idea and historical consciousness, to promote their active participation in solving the problems facing the 

state; 

- to be able to Express and justify their position on issues related to the value attitude to the historical past, to assess the 

achievements of Kazakhstan in the historical context; to process and analyze data for the preparation of analytical 

decisions, expert opinions and recommendations. 

Course content: Introduction to the history of Kazakhstan. Subject and object of history. Historical fact. Historical 

source. Historical time. Methodology and methods of historical science. Evolution and transformation of economic life 

and economic relations in Kazakhstan. Material culture of Kazakhstan in the stone age and in the bronze age. The 

emergence of nomadic cattle. The crisis of nomadic mode of production and the role of political factors in it. 

Modernization of the economy in the colonial period. Modernization of the economy of Kazakhstan in the Soviet 

period. Ethnogenesis and ethnic history of the Kazakh people. Anthropology Of Kazakhstan. Linguistic processes on 

the territory of Kazakhstan. Ethnic processes on the territory of Kazakhstan. Political and social processes and social 

organization of the society in Kazakhstan. The emergence of statehood in the territory of Kazakhstan. Development of 

the state in nomadic societies. Crisis and elimination of nomadic statehood in the territory of Kazakhstan. Colonial 

period in the political history of Kazakhstan. Constitutional, political and administrative evolution of Kazakhstan within 

the Soviet state. Contribution of Kazakhstan to the world civilization. The origin of culture in the history of Kazakhstan. 

Kazakhstan is a sovereign state. The Republic of Kazakhstan and the post-Soviet space. Education Of The Republic Of 

Kazakhstan. Declaration of sovereignty and the Law"on state independence of the Republic of Kazakhstan". Formation 

of the political system of Kazakhstan. Economic reforms in Kazakhstan: pros and cons. Culture of Kazakhstan for the 

modern period.  

 Recommended reading: 

1. 1. General provisions Kostanay, St. Industrial, 41.History of Kazakhstan: textbook.- Almaty: Evero, 2014.- Page 

496.-25 EQ 

2. Aminov T. M. History of Kazakhstan (from ancient times to the present day): textbook.- Almaty: Evero, 2014.Page -

260.-75 ind. 

3. Aminov, T. M. History of modern Kazakhstan: textbook / T. M. Aminov.  In The Dictionary Implemented Two-Way 

Transfer. - 472 p. - 300 EKZ 

4. Schwab, Klaus. The fourth industrial revolution: [textbook] / K. Schwab. - M.: Science, 1978. M.]: National 

translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. New liberal arts education. 100 

new textbooks in the Kazakh language) 

         Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 



Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position.  

Название курса/дисциплины/юнита 

 

 

Название Политология- 

Код PS-11012 

Тип ООД 

Уровень курса/ дисциплины Бакалавриат 

Год обучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов 3(5) 

Ф.И.О.  

Ученая степень и звание Магзумов М.Т. 

Цель курса Ознакомление студентов с предметами политологии и социологии; 

развитие интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование 

потребности к политологическим и социологическим оценкам 

исторических событий и фактов действительности. 

Пререквизиты курса Философия, история Казахстана, всемирная история 

Краткое содержание курса Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

Социальная структура общества. Личность и общество. Социальные 

процессы. Социальные конфликты. Предмет политологии. Политическая 

система общества. Политические институты. Политическая власть и 

политические режимы. Субъекты политики. Политическая социализация и 

культура. Международные отношения и политические процессы в 

современном мире.   

Форма итогового контроля Экзамен 2-семестр 

Компетенции Знать: основные политологические и социологические понятия и 

категории: политика, власть, государство, добровольные политические 

объединения, институциональные основы политики, международные 

отношения и мировая политика, общество и его социальная структура, 

социальные группы и общности, личность, культура, социальные 

институты, социальные изменения и конфликты; основные 

политологические и социологические методы, применяемые в науках и в 

профессиональной юридической деятельности; основные закономерности 

развития общества и его основных структур, социальных и политических 

институтов в контексте современных общественно-политических 

процессов; основные этапы развития политической и социологической 

мысли и их достижения в процессе становления и развития общества.  

Уметь: применять политологические и социологические категории к 

изучению общественных процессов, законы социальных наук в 

деятельности юриста; применять методы и средства познания для 

изучения развития общества, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; использовать полученные знания в 

практической деятельности как основу для самостоятельных суждений во 

время дискуссий и рассуждений; работать с политологической и 

социологической литературой и другими источниками как с основой 

политико-правового мышления. Владеть навыками политологического и 

социологического анализа общественных процессов, использования 

различных общенаучных и частнонаучных методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа. 

Рекомендуемая литература  Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для 

бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 2015.- 352 с. 5 

Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришева.- М.: 

РИОР : Инфра-М, 2014.- 224 с. 2 

 Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / К. С. 

Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 213 с. - 15 

Латышева, В. В. Социология и политология [Текст]  : учеб. для акад. 

бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 

337 с. - 30 



Куканова, Е. В. Политология и социология [Текст]  : учеб. для вузов / Е. В. 

Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 293 

с. 15 

Пузиков, М. Ф. Основы политической социологии [Текст]  : учеб. пособие  

/ М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 

2016. - 346 с. 5 

Социология. Основы общей теории [Текст]  : учеб. для вузов / отв. ред. Г. 

В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. учебно-метод. центр РАН-МГУ им. М. 

В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. - 

912 с. 3 

Əбсаттаров Р. Əлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 бет.-100 экз 

Əженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  : оқу 

құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 бет. -25 экз 

Байтілен С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - Алматы : 

ЖК "Отан", 2014. - 168 бет.-35 экз 

Борбасов С. Əлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : саясаттану, 

халықаралық қатынастар  және тарих мамандықтарын арналған оқу 

құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-280 бет. -25 экз 

Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Əлеуметтану негіздері : оқулық.- 

Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. 

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

 

Методы преподавания словесный, наглядный, частично-поисковый 

Методы/формы оценки устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения русский, казахский 

Условия (требования) для 

обучения  специальности 

(ступени) 

 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

 

Атауы Саясаттану-әлеуметтану 

Коды PS-11012 

Түрі ЖБП 

- Курс/ пән деңгейі Бакалавриат 

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны 3(5) 

Ф. И. О. Ғылыми дәрежесі, атағы Магзумов М.Т. 

Курстың мақсаты студенттерді Таныстыру заттармен саясаттану және әлеуметтану; деген қызығушылықты 

дамыту, іргелі білімге ынталандыру; қажеттілігін саясаттану және әлеуметтану бағалауы тарихи оқиғалар мен 

фактілердің шындыққа. 

Пререквизиттер Философия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы 

Курстың қысқаша мазмұны Əлеуметтану ғылым ретінде. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Қоғамның әлеуметтік 

құрылымы. Жеке тұлға және қоғам. Əлеуметтік процестер. Əлеуметтік қақтығыстар. Саясаттану пәні. 

Қоғамның саяси жүйесі. Саяси институттар. Саяси билік және саяси режимдер. Саясат субъектілері. Саяси 

әлеуметтендіру және мәдениет. Халықаралық қатынастар және саяси процестер қазіргі заманғы әлемде.  

Қорытынды бақылау үлгісі Емтихан 2-семестр 

Құзыреттіліктер: Білуі керек: негізгі политологиялық және социологиялық ұғымдар мен санаттар: саясат, билік, 

мемлекет, ерікті саяси бірлестіктер, институционалдық негіздері, саясат, халықаралық қатынастар мен әлемдік 

саясат, қоғам, оның әлеуметтік құрылымы, әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар, жеке басын куәландыратын, 

мәдениет, әлеуметтік институттар, әлеуметтік өзгерістер мен қақтығыстар; негізгі политологиялық және 

социологиялық әдістері, қолданылатын ғылымдарда және кәсіби заң қызметі; негізгі даму заңдылықтары 

қоғамның және оның негізгі құрылымдардың, әлеуметтік және саяси институттардың тұрғысынан қазіргі 

заманғы қоғамдық-саяси процестерді; дамуының негізгі кезеңдері саяси және социологиялық ой және оларға 

жету барысында қалыптасу және даму қоғам.  

Істей білуі тиіс: қолдану политологиялық және социологиялық санаты зерделеуге қоғамдық процестерді, заңдар 

әлеуметтік ғылымдар қызметін заңгер; қолдану әдістері мен құралдары танымның зерттеу үшін дамыту, 

қоғамның мәдени деңгейін арттыру, кәсіби құзыреттілігін пайдалану; алынған білімдерін практикалық 

қызметінің негізі ретінде дербес пайымдауларды кезінде пікірталастар мен пікірталастар; жұмыс 

политологической және социологиялық әдебиет және басқа да көздері ретінде негізі-саяси-құқықтық ойлау. 

Дағдыларын игеру, политологиялық және социологиялық талдау қоғамдық процестерді пайдалану әр түрлі 

жалпы ғылыми және частнонаучных әдістерін дамыту үрдістерін талдау үшін, қазіргі заманғы қоғамның 

философиялық-құқықтық талдау. 



Ұсынылатын әдебиет:  

1. .Кравченко А. И. Основы социологии и политологии : учеб. для бакалавров / А. И. Кравченко.- М. : Проспект, 

2015.- 352 с. 5 

2.Оришев А. Б. Социология : учеб. пособие для вузов / А. Б. Оришева.- М.: РИОР : Инфра-М, 2014.- 224 с. 2 

Гаджиев, К. С. Политология [Текст]  : учеб. пособие для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2017. - 213 с. - 15 

3. Латышева, В. В. Социология и политология [Текст]  : учеб. для акад. бакалавриата / В. В. Латышева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 337 с. - 30 

4. Куканова, Е. В. Политология и социология [Текст]  : учеб. для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 293 с. 15 

.5 Пузиков, М. Ф. Основы политической социологии [Текст]  : учеб. пособие  / М. Ф. Пузиков ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2016. - 346 с. 5 

6. Социология. Основы общей теории [Текст]  : учеб. для вузов / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; Акад. 

учебно-метод. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. 

- 912 с. 3 

7. Əбсаттаров Р. Əлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2015.- Т. 2.- 408 

бет.-100 экз 

8. Əженов, М. С., Садырова М. С. Қоғамның әлеуметтік құрылымы  : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. - 140 

бет. -25 экз 

9. Байтілен С. А.Саясаттануудың дәрістер курсы : [оқу құралы].  - Алматы : ЖК "Отан", 2014. - 168 бет.-35 экз 

10. Борбасов С. Əлемдік қайшылықтар және әлемдік саясат : саясаттану, халықаралық қатынастар  және тарих 

мамандықтарын арналған оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2016.-280 бет. -25 экз 

11 .Бринкерхоф Д., Уейтс Р., Ортега С. Əлеуметтану негіздері : оқулық.- Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 

2018.-464 бет.- (Рухани жаңғыру. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»).- 87 экз 

Оқыту әдістері сөздік, көрнекілік, ішінара-іздеу 

Бағалау әдісі/нысаны: ауызша сұрау, жазбаша сұрау, реферат қорғау, тест орындау жеке тапсырма. 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

Шарттар (талаптар) оқыту үшін мамандық (саты) 

Барлық түрлерін орындай алады курсы (дәрістер, зертханалық жұмыстар, тәжірибелік сабақтар) сәтті тапсыруға 

емтихан. 

Name political Science-sociology 

Code PS-11012 

Type OOD 

Level of course/ discipline Bachelor degree 

Year of study 2017-2018 

Semester of study 2 

Number of credits 3(5) 

Bolgauov F. I. O. G. T., Magzumov M.T. 

Academic degree and title  

The purpose of the course is to Introduce students to the subjects of political science and sociology; to develop interest 

in fundamental knowledge; to stimulate the need for political and sociological assessments of historical events and facts 

of reality. 

Course prerequisites Philosophy, history of Kazakhstan, world history 

Course summary Sociology as a science. Society as a socio-cultural system. Social structure of society. The individual 

and society. Social process. Social conflicts. Subject of political science. The political system of society. Political 

institution. Political power and political regimes. The subject of politics. Political socialization and culture. International 

relations and political processes in the modern world.   

The final Exam 2 semester 

Competence to Know: basic political and sociological concepts and categories: politics, power, state, voluntary political 

associations, institutional foundations of politics, international relations and world politics, society and its social 

structure, social groups and communities, personality, culture, social institutions, social changes and conflicts; basic 

political and sociological methods used in the Sciences and in professional legal activities; the basic laws of 

development of society and its basic structures, social and political institutions in the context of modern socio-political 

processes; the main stages of development of political and sociological thought and their achievements in the process of 

formation and development of society.  

To be able to: apply political and sociological categories to the study of social processes, the laws of social Sciences in 

the activities of a lawyer; apply methods and means of knowledge to study the development of society, improve cultural 

level, professional competence; use the knowledge gained in practice as a basis for independent judgments during 

discussions and discussions; work with political and sociological literature and other sources as the basis of political and 

legal thinking. To possess the skills of political and sociological analysis of social processes, the use of various General 

scientific and private scientific methods to analyze the trends of modern society, philosophical and legal analysis. 

Recommended literature: 

 1.S. Kravchenko, I. P. Fundamentals of sociology and political science : textbook. for bachelors / A. I. p. Kravchenko.- 

M.-M.: Science, 1989. - Almaty, Tole bi str., 189 5 



Arisawa B. S., Sociology : textbook.benefit. manual for universities / A. B. Arisawa.- M.: RIOR : Infra - M, 2014. - 224 

hours 2 

Hajiyev, K. S. political Science [Text]: studies.benefit. the allowance for high schools / K. S. Gadzhiev. - 2nd ed. and 

the ball. - Moscow: Yurayt, 2017. - 213 P. - 15 

Latysheva, V. V. Sociology and political science [Text]: textbook. for Acad. bachelor / V. V. the dictionary implements 

two-way translation. - 2nd ed., Rev. and ball. - Moscow: Yurayt, 2017. - M.: publishing house of KAZ. - 30 .  

Kukanova, E. V. political Science and sociology [Text]: textbook. for high schools / E. V. P. Kukanova D. Pavlenok. - 

2nd ed., Rev. and ball. - Moscow: Yurayt, 2017. - M.: publishing house of KAZ. Fifteen 

Puzikov, M. F. Fundamentals of political sociology [Text]: studies. manual / M. F. Puzikov; KazNU.al-Farabi al-Farabi. 

- Almaty: Kazakh University, 2016. - 346 p. 5 

Sociology. Fundamentals of General theory [Text]: studies. for universities / ed. Astana] G. V. Osipov, L. M. P. Quot ; 

Москвичевquot; Acad. educational method. center RAS-MSU. M. V.-M.: Science, 1978. - 2nd ed., Rev. and ball. - 

NORMA M.: INFRA-M, 2018. - 912 p. 3 

Azhenov, M. S., St. Petersburg, Ul. Industrial, 41. C. Social structure of society: textbook. - Almaty: Evero, 2014. - 

Page 140. -25 EQ 

Bitlen S. A. the Course of lectures of political science: [a training manual].   The book talks about how easily and 

naturally you can learn the Kazakh language. - 168 pages.-35 EXS 

S. Barbashov study guide for specialities : political Science, International relations and history. - Almaty: Evero, 

2016.Hits: 280 page. -25 EQ 

D. Brinkerhoff, Oats R., S. Ortega's Essentials of sociology: a textbook.- Almaty: national translation Bureau, 2018.- 

464 pages.- (Spiritual modernization. "The new liberal arts education. 100 new textbooks in the Kazakh language").- 87 

ind. 

Methods of teaching verbal, visual, partly-search 

Methods / forms of evaluation oral survey, written survey, abstract protection, testing, individual task performance. 

Language of study Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for the training of specialty (stage) 

 Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, practical classes), successfully pass the exam. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Основы экономики  

Код дисциплины OET-1106 

Тип дисциплины ООД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора Жакибаева Л.Б. 

Цель - изучение основных  закономерностей экономического развития общества, основ микро-макроэкономики.  

Пререквизиты: знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии и др., а также 

истории Казахстана, культурологии, умение конспектировать лекции, видеть цель и достигать ее при 

написании  письменных самостоятельных работ. 

Компетенции: 

- знать историю развития экономической науки, ее предмет и методы, экономические законы, закономерности 

развития национальной и мировой экономики; 

- должен освоить методы  экономического мышления, основанного на знаниях отечественной и зарубежной 

экономической теории.  

- уметь компетентно рассуждать об основных экономических явлениях, отношениях экономической жизни 

общества в своей стране и за ее пределами. 

- применять полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного 

решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); для формирования собственной 

позиции,  теории,  модели (написание выпускной,  дипломной работы, научно-исследовательской работы 

студента).  

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения;  

Содержание курса дисциплины: Эффективность как предмет курса. Потребности и ресурсы. Методы познания.  

Позитивная и нормативная экономика. Принципы экономической теории. Структура общественного 

производства. Собственность как экономическая категория. Разгосударствление и приватизация в Республике 

Казахстан. Натуральная и товарная формы общественного хозяйства. Основные типы экономических систем. 

Деньги, их функции. Рынок, его основные элементы. Виды рынков, плюсы и минусы. Теория спроса и 

предложения, эластичность. Теория потребительского поведения: количественная и порядковая концепции. 

Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. Сущность предпринимательства, основные 

организационные формы, проблемы развития в Казахстане. Производственная функция, общий, средний и 

предельный продукт, закон убывающей отдачи. Основной и оборотный капитал, амортизация, структура 

инвестиций. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки в краткосрочном и длительном периоде. 



Рынки факторов производства: труд, деньги, капитал, земля, предпринимательский талант. Факторные доходы. 

Национальная экономика. Система национального счетоводства. Экономические циклы. Виды безработицы, 

определение уровня и издержки. Виды инфляции, ее последствия. Модель «AD-AS». Классическая  и 

кейнсианская теории макроэкономического равновесия. Мультипликатор. Государственное регулирование в 

переходной экономике. Предложение денег и спрос на деньги. Денежный мультипликатор. Сущность и формы 

кредита. Структура государственного бюджета. Государственный расход и совокупный спрос. Налоги, 

налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. Государственный долг как экономическая проблема. 

Экономический рост и его измерение. Модели экономического роста.            

Рекомендуемая литература: 

1. Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2014.-360 бет.- 20 экз. 

2 Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет.- 5 экз. 

3 Исқалиев М.Экономикалық теория : оқулық / М. Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : 

Қарасай, 2017. - 352 бет. – 150 экз 

 4 Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- 

Алматы : Экономика, 2015. -265 бет..-20 экз 

5 Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. – Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет. – 25 экз. 

6 Экономикалық теория : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 экз. 

7. 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) 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский? казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Пәннің коды OET-1106 қаулысына сәйкес әзірленді және 

Пәннің типі ООД 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Жакибаева Л.Б. 

Мақсаты зерттеу негізгі заңдылықтарын қоғамның экономикалық даму негіздерін, микро-макроэкономика.  

Пререквизиттер: білім аясында, орта мектеп бағдарламасы бойынша математика, тарих, география және т. б., 

сондай-ақ Қазақстан тарихы, мәдениеттану, білу конспектировать дәрістер, көре мақсаты жету және оны жазу 

кезінде жазбаша өздік жұмыстары. 

Құзыреті: 

- тарихын білуге даму экономикалық ғылым, оның пәні және әдістері, экономикалық заңдар, даму 

заңдылықтары, ұлттық және әлемдік экономика; 

- меңгеру әдістері экономикалық ойлау қабілетін білімге негізделген отандық және шетелдік экономикалық 

теория.  

- білу, жетік айтысып негізгі экономикалық құбылыстар, қарым-экономикалық өміріндегі қоғамның өз елімізде 

және одан тыс жерлерде. 

- алған білімдерін және практикалық дағдыларын үшін жағдайды талдау және тұжырымдау дұрыс шешім, 

(дайындау, топтық пікірталас, құрастырылған жұмыс, іскерлік ойындар, "кейс-стади", жазбаша талдау нақты 

жағдайды, жобаларды әзірлеу және т. б.); қалыптастыру үшін өзіндік позицияны, теорияны, моделді (жазу 

бітіру, дипломдық жұмыс, ғылыми-зерттеу жұмыстарын студент).  

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

Курстың мазмұны пәннің Тиімділігі пән ретінде курс. Қажеттілік және ресурстар. Таным әдістері. Позитивті 

және нормативті экономика. Экономикалық теорияның қағидаттары. Құрылым қоғамдық өндіріс. Меншік 

экономикалық категория ретінде. Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру. Натуралды және тауарлы 

қоғамдық шаруашылық нысандары. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері. Ақша, олардың функциялары. 

Нарыққа, оның негізгі элементтері. Нарық түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктері. Сұраныс және ұсыныс 

теориясының негіздері, серпімділік береді. Теориясы тұтыну мінез-құлық: сандық және әріпке өзінің рет 

тұжырымдамасы. Формационный және өркениеттік көзқарастар қоғамды дамыту. Кәсіпкерліктің мәні, негізгі 

ұйымдастырушылық нысандары, даму проблемалары. Производственная функция, жалпы, орташа және шекті 



өнім, заң қайтарым. Негізгі және айналым капиталы, амортизация, инвестициялар құрылымы. Бухгалтерлік 

және экономикалық шығындар. Шығындар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде. Өндіріс факторларының 

нарығы: еңбек, ақша, капитал, жер, кәсіпкерлік талант. Факторлық табыс. Ұлттық экономика. Жүйесі ұлттық 

есеп жүргізу. Экономикалық циклдар. Түрлері жұмыссыздық деңгейін анықтау және шығындар. Түрлері 

инфляция және оның салдары. Моделі "AD-AS". Классикалық және кейнстік теориялары макроэкономикалық 

тепе-теңдік. Мультипликатор. Мемлекеттік реттеу өтпелі экономика. Ақша ұсынысы және ақшаға сұраным. 

Ақша мультипликаторы. Несиенің мәні мен формалары. Құрылымы мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік шығын 

және жиынтық сұраныс. Салықтар, салық мультипликаторы. Кривая Лаффера. Мемлекеттік борыш 

экономикалық проблема. Экономикалық өсу және оның өлшеу. Модельдері экономикалық өсу.  

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Мағлұмат Жауап:С. Экономикалық теория: оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 

2014.-360 бет.- 20 дана. 

2 Жолдасова Г. Экономика негіздері : оқу құралы.-3-бас., стер..- Астана : Фолиант, 2017.-224 бет.- 5 дана. 

3 Исқалиев М. Экономикалық теория: оқулық / М. Исқалиев. - толық., өңд. және түз. 2-ші бас. - Алматы : 

Қарасай, 2017. - 352 бет. - 150 экз 

 4 Рахметулина Ж. Б., Абылайханова Т. А. Экономикалық теория: есептер, схемалар, тесттер : оқу құралы.- 

Алматы : Экономика, 2015. -265 бет..-20 экз 

5 Темірбекова А. Б. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2014. – 196 бет. – 25 дана. 

6 Экономикалық теория: оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. – 306 бет. – 5 дана. 

7. Мағлұмат Грегори. Экономика : [оқулық] / Н. Г.Дереккөздер [Өңдеу] - 4-ші халықаралық бас. - [Б. м.]: 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Fundamentals of Economics and entrepreneurship 

Discipline code OET-1106 

Type of discipline LTD. 

Level of course/discipline KV 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester 

Number of loans 3 

Name of lecturer/Professor Zhakibaeva L.B. 

The aim is to study the basic laws of economic development of society, the foundations of micro-macroeconomics.  

Prerequisites: knowledge in the framework of the high school program in mathematics, history, geography, etc., as well 

as the history of Kazakhstan, cultural studies, the ability to outline lectures, to see the goal and achieve it when writing 

independent works. 

Competences: 

- to know the history of economic science, its subject and methods, economic laws, laws of development of national and 

world economy; 

- must master the methods of economic thinking based on knowledge of domestic and foreign economic theory.  

- to be able to competently talk about the main economic phenomena, the relations of economic life of society in the 

country and abroad. 

- apply the knowledge and practical skills to analyze the situation and develop the right solutions (preparation for a 

group discussion, prepared work in the framework of a business game, "case study", written analysis of a specific 

situation, development of projects, etc.); to form their own position, theory, model (writing graduation, thesis, research 

work of the student).  

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

Course content: Effectiveness as a course subject. Needs and resources. Method of cognition.  Positive and normative 

economy. Principles of economic theory. The structure of social production. Property as an economic category. 

Denationalization and privatization in the Republic of Kazakhstan. Natural and commercial forms of public economy. 

The main types of economic systems. Money, their functions. The market, its main elements. Types of markets, pros 

and cons. Theory of supply and demand, elasticity. The theory of consumer behaviour: cardinal and ordinal concepts. 

Formational and civilizational approaches to the development of society. The essence of entrepreneurship, the main 

organizational forms, the problems of development in Kazakhstan. Production function, total, average and limit product, 

the law of diminishing returns. Fixed and working capital, depreciation, investment structure. Accounting and economic 



costs. Costs in the short and long term. Factor markets: labor, money, capital, land, entrepreneurial talent. Factor 

income. National economy. National accounting system. Economic cycle. Types of unemployment, determination of 

the level and costs. Types of inflation, its consequences. Model "AD-AS". Classical and Keynesian theories of 

macroeconomic equilibrium. Multiplier. State regulation in the transition economy. Supply of money and demand for 

money. Money multiplier. The nature and form of credit. The structure of the state budget. Public expenditure and 

aggregate demand. Taxes, tax multiplier. Laffer curve. Public debt as an economic problem. Economic growth and its 

measurement. Economic growth model.            

Recommended reading: 

1. 1. Doulov A. N., Dosmanbetov N. With. Economicaly theory : ouly.- Almaty : R Geary excellent orindary audactiy, 

2014.-360 Beth.- 20 copies. 

2 Zholdasova G. economy negizderi: oku kuraly.- 3 bass., erased..- Astana: Folio, 2017.-224 Beth.- 5 copies. 

3 Isaliev M. Economicaly theory : owly / M. Isaliev. - tolyk., d. Zhane TS. 2-Shi bass. - Almaty: Karasai, 2017. - 352 

Beth. - 150 EXS 

 4 Rakhmetulin J. B., T. A. Abylajhanova Economicaly theory: septer, shemale, tester : excellent Ali.- Almaty: 

Economy, 2015. -265 Beth..-20 EXS 

5 Temirbekova A. B. Economicaly theory negadon : excellent Ali. - Almaty: Evero, 2014. - 196 Beth. - 25 copies. 

6 Economicaly theory : the excellent Ali. - Almaty: Kazakh University, 2014. - 306 Beth. - 5 copies. 

7. Mankiw, N. Gregory. Economics : [owly] / N. G.Mankiw, M. P. Taylor. - 4-s halyard bass. - [b. M.] : Ulttyk audarma 

burosu. Kogamdyk kory, 2018. - 848 bet. - (Rouhani gear. Zhana Humanities Bilim. Kazakh tlhe 100 new owly) 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Геология  

Код дисциплины Geo-1204 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Женсикбаева Н.Ж. 

Цель -  Cформировать знания о происхождении и развитии Земли, о веществе Земли о минерало-породо-

рудообразующих процессах, веществе геосфер, происхождении рельефа, о биосферах прошлого; все 

геологические построения – это логические модели. Их построение развивает мышление. 

Пререквизиты: Общее землеведение, География (школьный курс) 

Постреквизиты: учебная практика, География почв, Геоморфология. 

Компетенции: Дисциплина направлена на формирование  компетенций связанных с изучением теоретических 

положений геологии, методикой описания геологических процессов по геологическому материалу, картам, 

профилям, применением теоретических знаний на практике. 

Содержание курса/дисциплины- Значение геологии для профессионального образования учителя географии. 

Физические свойства Земли. Внутреннее строение Земли. Тепловое состояние Земли. Химический состав 

Земли. Внешние оболочки Земли.  Схема развития Земли. Космогенные гипотезы. Возраст Земли и земной 

коры. Абсолютное летоисчисление Земли. Геохронологическая таблица. Геологическая карта.    

Рекомендуемая литература:  

1. Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- 

М.: Академия, 2012.- 448 с. 2 

2. Байбатша Ə.Б. Палеонтология және тарихи геология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-496 бет.-30 экз 

3. Жандаев М.Ж. Өзен аңғарларының геоморфологиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

141 бет.-5 экз 

4. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2011.-224 бет.-50 экз 

5. Құсайынов С.А., Боранқұлова Д.М., Бексейітова Р.Т. Неотектоника : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2011.-410 бет.-5 экз 

6. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Т. Тайжанов [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2014. - 392 

бет.-25 экз\ 

7. Уайт Уильям М. Геохимия : оқулық / ағылышын тілінен ауд. Ə.Б.Байбатша.- Алматы : Дәуір, 2017.-352 

бет.-20 экз. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 



Язык обучения: русский, казахский 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Геология  

Пәннің коды Geo-1204 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/ Женсикбаева Н.Ж. 

Мақсаты - білімді Қалыптастыру шығу тегі мен дамуы, Жер туралы заттағы Жер туралы минерало-породо-

рудообразующих процестерге, зат геосфераның, жері жер бедерінің, биосферах өткен; барлық геологиялық 

құру – бұл логикалық модельдер. Оларды құру дамытып, ойлау. 

Деректемелері / пререквизиттері: Химия, Геодезия топография негіздерімен. 

Кейінгі деректемелер: оқу практикасы, топырақ Географиясы, Геоморфология. 

Құзыреті: А білу және түсіну - білу базалық білімі негіздері, геология, түсіну мәні геология, байланыс, 

геология, әр түрлі ғылымдармен байланысты. 

B білімдерін қолдану және пониманий - түсіну, оқу материалын меңгеру-алған білімін практикада. 

C шығару (құрастыру) ойлауды дамыту, жалпы ақпараттық мәдениет, зерттеу іскерлігін, қабілетін талдау, қолда 

бар деректер. 

 D коммуникативтік дағдылар - білу, дәлелдеу, өз көзқарасын, ымыраға келу міндеттерін, білу, тиімді шешім 

табу кезінде әр түрлі шаруашылық-экономикалық жағдайларда. 

 E оқу дағдысы - меңгеру сипаттау геологиялық процестер бойынша геологиялық материалдар, карталар, 

профильдер, табу заңдылықтары байланысты топырақ жамылғысының дамуымен геологиялық процестер Жер 

бетінде таралуы, эндогендік және экзогендік түрінің геологиялық белсенділігін Жер; жұмыс істей білу, әртүрлі 

ақпарат көздерімен.Курстың/пәннің мазмұны - Мәні геология кәсіби білім география пәні мұғалімдері. 

Физикалық қасиеттері Жер. Жердің ішкі құрылысы. Жылулық жай-күйі, Жер. Жердің химиялық құрамы. 

Сыртқы қабығы Жер. Даму сызбасы және Жер. Космогенные гипотезалар. Жасы Жер және жер қыртысы. 

Абсолюттік жетістіктерді Жер. Геохронологическая-кесте. Геологиялық картасы.  

Ұсынылатын әдебиет:  

1.Короновский Н. В. Геология : учеб. для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов.- 8-е изд., испр. и доп.- 

М.: Академия, 2012.- 448 с. 2 

2.Байбатша Ə.Б. Палеонтология және тарихи геология : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2011.-496 бет.-30 экз 

3. Жандаев М.Ж. Өзен аңғарларының геоморфологиясы : оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-

141 бет.-5 экз 

4. Жүнісов А.А. Құрылымдық геология : оқулық.-Алматы : Дәуір, 2011.-224 бет.-50 экз 

Құсайынов С.А., Боранқұлова Д.М., Бексейітова Р.Т. Неотектоника : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2011.-410 бет.-5 экз 

5. Топырақтану және геология негіздері : оқулық / Ш. Т. Тайжанов [және т. б.]. - Астана : Фолиант, 2014. - 

392 бет.-25 экз\ 

6. Уайт Уильям М. Геохимия : оқулық / ағылышын тілінен ауд. Ə.Б.Байбатша.- Алматы : Дәуір, 2017.-352 

бет.-20 экз. 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Geology  

Code of discipline Geo-1204 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 



Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/ Zhensikbaeva N.Zh. 

The purpose is to Form knowledge about the origin and development of the Earth, about the earth's substance about 

mineral-rock-ore – forming processes, the substance of Geosphere, the origin of relief, about the biosphere of the past; 

all geological constructions are logical models. Their construction develops thinking. 

Prerequisites: Geography(schoolyear),Chemistry, Topographywith the basics ofgeodesy. 

Post-requisites: educational practice, soil Geography, Geomorphology. 

Competencies: a knowledge and understanding-to master the basic knowledge of the basics of Geology, to understand 

the value of Geology, Geology links with various Sciences. 

 B application of knowledge and understanding - to understand the training material, to be able to apply the knowledge 

in practice. 

 C making (drawing) judgments-development of General information culture, research skills, ability to analyze existing 

data. 

 D communication skills-to be able to prove their point of view, to find a compromise in the solution of problems, to be 

able to find a rational solution in different economic conditions. 

 E training skills-to know the methodology of describing geological processes on geological material, maps, profiles, to 

find patterns of connection of soil with the development of geological processes on Earth, the spread of endogenous and 

exogenous forms of manifestation of geological activity of the Earth; the ability to work with various sources of 

information.Course content-the importance of Geology for the professional education of a geography teacher. Physical 

properties of the Earth. The internal structure of the Earth. Thermal condition of the Earth. The chemical composition of 

the Earth. The outer shell of the Earth.  Scheme of Land development. Cosmogenic hypotheses. The age of the Earth 

and the earth's crust. Absolute chronology of the Earth. Geochronological table. Geological map.    

Recommended reading:  

1. Mikhailova N. I. methods of paleogeographic research (selected lectures): studies. benefit / N. I. Mikhailov.- Ust-

Kamenogorsk, East Kazakhstan state University, 2012.- 68c. 

2 Karlovich, I. A. geological structure and mineral resources of Northern Asia: proc. for universities / I. A. Karlovich.- 

Moscow: Academic Project, 2016.- 496 p.: Il. N. In. Yakushev A. F. fundamentals of Geology.- M.: Higher school, 

1991. 

3. Koronovsky, N. B. Geology: studies. for universities / N. V. Koronovsky, N. A. Yasamanov.- 2nd ed., stereotype-M.: 

Academy, 2015.- 448 p. 

4. Savelyev, L. E. Geology. Methods of reconstruction of the past Earth. Basics of geotectonics. Geological history: in 2 

hours: teaching aid / L. E. Savel'eva, E. A. Kozarenko.- M.: VLADOS.- (Textbook for universities). Part 1.- 2014.- 270 

p.: Il. 

5. Thematic expositions of the study of Geology. 

6. Topirate and Geology negadon : owly / sh. T. Tayzhanov [and TB]. - Astana: Folio, 2014. - 392 bet. 

7. White, William M. Geochemistry : textbook / AUD. English. B.- Almaty: Dauir, 2017.-352 page.-20 copies. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Картография  

Код дисциплины КAR-1218  

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины КВ 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 2 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора  Калеева К. М. 

Цель -  работа с географическими картами, атласами и другими картографическими произведениями, 

перспективами развития картографической науки и производства.  

Пререквизиты: «География», «Геометрия» 

Постреквизиты: учебная практика. 

Компетенции: Знание и понимание: теоретических основ картографии и топографии: понятие о картах и их 

видах; математической основе карт; картографическая генерализация; о топографических съёмках местности; 

ориентирование на местности 



Применение знаний и пониманий: формирование топографо-картографических навыков у студентов по 

сопредельным географическим дисциплинам; сведения о картографическом методе исследования; история 

картографической науки и производства, современное состояние и перспективы развития. 

Вынесение (составление) суждений: в обеспечении профессиональной направленности подготовки 

студентов на основе изучения и пользования географическими картами; сведений о картографическом методе 

исследования; изучения методов наземных топографических съёмок; ориентирование на местности. 

Коммуникативные навыки: умению ориентироваться на местности; иметь представление о картах и их 

видах, методах их использования; 

Учебные навыки: Применение приобретённых знаний и взаимная связь курса картография с основами 

топографии с другими дисциплинами при изучении географических дисциплин; умению ориентироваться на 

местности. Выполнять глазомерную съёмку. 

Содержание курса/дисциплины- Классификация  карт.  Виды  и  типы  карт.  Свойства географических карт. 

Математическая основа карт. Геодезическая основа, масштаб, картографические проекции и картографические 

сетки. Искажения на картах и их виды. Способы Искажения на картах и их виды. Способы картографического 

изображения.          Общегеографические карты. Картографическая генерализация. Сущность и виды 

генерализации. Система картографических произведений. Географические атласы. Тематические карты. 

Система школьных картографических произведений. Использование карт. Картографический метод 

исследования. Создание карт. Методы создания крупномасштабных карт. Съемка местности. Методы создания 

мелкомасштабных карт. Геоинформационное картографирование. 

Рекомендуемая литература: 

1. Жұмаділда Б.Ы., Жантілесова Д.М., Жантілесова Ж.Х. Топография геодезия негіздерімен : оқу құралы.- 

Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-240 бет.-30 экз 

2. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-132 бет.-30 экз 

3. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012.-190 бет.-5 экз 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 464 

бет.-10 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. проведение лекций, лабораторные (практические, 

семинарских) занятий с использованием ИКТ и других средств 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский, казахский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Картография  

Пәннің коды КAR-1218  

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің КВ 

Оқу жылы 1 жыл 

Оқу семестрі-2 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Калеева K.M. 

Мақсаты - пәнді оқыту Мақсаты - Қалыптастыру картографиялық дүниетанымының, болашақ мамандардың, 

мәліметтерді алу мен тәсілдері туралы білімді көрсету қоршаған әлем. 

Пререквизиттер: География, геометрия. 

Кейінгі деректемелер: оқу практикасы. 

Құзіреттілік: Білім және түсінік: картографияның теориялық негізі, карталар жайлы түсінік, картаның 

математикалық негізі, картографиялық генерализация, жергілікті жерде топографиялық түсірілімді;. 

Білімдерін қолдану және түсіну: тәжірбиелік жұмыстарды жүргізгенде теориялық білімді қолдану, қосымша 

тапсырмаларды шешуге, өрістік тәжірбие өткенде, бейнелі-таңбалы картографиялық суреттердің тәсілін 

қолдану, проектілеу және моделдеу, жергілікті жерде бағдарлауды. 

Ойлауды қалыптастыру: географиялық карталарды құру және қолдану үшін студенттерді кәсіби бағытта 

дайындау. 

Коммуникативті қабілеті: өзінің көзқарасын дәлелдей білу,тапсырмаларды шешуде компромисс таба білу, 

берілген табиғи жағдайда тиімді шешім қабылдай білу, берілген тапсырмаладры шешу үшін, картографиялық 

материалдардан ақпарат ала білу. 

Пәндік дағдылар:  географиялық карталарды оқу, кескіндеу, географиялық пәндерді оқуда картографиялық 

білімді қолдану, топографиялық және картографиялық дағдыларын географиялық пәні бойынша жетілдіруге 

бағытталған. 



Курстың/пәннің мазмұны - карталарды Жіктеу. Карта түрлері мен типтері. Қасиеттері географиялық 

карталарды. Карталардың математикалық негізі. Геодезиялық негіз масштаб, картографиялық проекциялар мен 

картографиялық торлар. Карталардағы бұрмаланулар және олардың түрлері. Тәсілдері карталардағы 

Бұрмаланулар және олардың түрлері. Картографиялық бейнелеу тәсілдері. Жалпы географиялық карталар. 

Картографиялық генерализация. Жинақтаудың мәні және түрлері. Жүйесі картографиялық шығармалар. 

Географиялық атластар. Тақырыптық карталар. Жүйесі мектеп картографиялық шығармалар. Карталарын 

пайдалану. Картографиялық зерттеу әдісі. Карталарды жасау. Ірі масштабты карталарды жасау әдістері. 

Жергілікті жерді суретке түсіру. Ұсақ масштабты карталарды жасау әдістері. Геоақпараттық картографиялау. 

Ұсынылатын әдебиет: 

1. Жұмаділда Б.Ы., Жантілесова Д.М., Жантілесова Ж.Х. Топография геодезия негіздерімен : оқу құралы.- 

Қарағанды : Ақ Нұр, 2012.-240 бет.-30 экз 

2. Жұмаділда Б.Ы. Картография негіздері : оқу құралы.- Қарағанды : Ақнұр, 2012.-132 бет.-30 экз 

3. Керімбай Н.Н. Сандық картография : оқу құралы.- Алматы : қазақ университеті, 2012.-190 бет.-5 экз 

4. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Картография және топография негіздері : оқулық.- Алматы : Дәуір, 2012.- 464 

бет.-10 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. дәрістер, зертханалық (тәжірибелік, семинарлық) 

сабақтарды пайдалана отырып, АКТ және басқа да құралдардың 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс, қазақ. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Cartography with bases of topography  
Code of discipline the CAT-1218  

Type of DB discipline 

Level of course/discipline KV 

Year of study 1 year 

Semester of study 2 semester 

Number of credits 5 credits 

F. I. about lecturer / Professor Kaleeva K.M. 

Purpose-the purpose of teaching the discipline-the Formation of a cartographic worldview of future professionals, 

obtaining information and knowledge about ways to reflect the world. 

Prerequisites: basics of physics and astronomy, Geography (school course) 

Post-requisites: teaching practice. 

Competence: Knowledge and understanding: theoretical foundations of cartography and topography: the concept of 

maps and their types; mathematical basis of maps; cartographic generalization; topographic surveys of the area; 

orientation on the ground 

Application of knowledge and understanding: the formation of topographic and cartographic skills of students in 

adjacent geographical disciplines; information about the cartographic method of research; history of cartographic 

science and production, current state and prospects of development. 

Making (drawing) judgments: to ensure the professional orientation of training students on the basis of study and use of 

maps; information about the cartographic method of research; study of methods of land topographic surveys; orientation 

on the ground. 

Communication skills: the ability to navigate the terrain; have an idea of maps and their types, methods of their use; 

Educational skills: Application of acquired knowledge and the mutual connection of the course cartography with the 

basics of topography with other disciplines in the study of geographical disciplines; the ability to navigate the terrain. 

To perform a visual survey. 

Course content-Classification of maps.  Types and types of maps.  Properties of maps. The mathematical basis of maps. 

Geodesic basis, scale, map projections and cartographic grids. Distortions on maps and their types. Methods of 

Distortion on maps and their types. Methods of cartographic images.          General geographic maps. Cartographic 

generalization. The nature and types of generalization. The system of cartographic works. geographical Atlas. Thematic 

map. System of school cartographic works. Card usage. Cartographic method of research. Creating maps. Methods for 

creating large-scale maps. Survey of the area. Methods for creating small-scale maps. GIS mapping. 

Recommended reading: 

1. General provisions - M.: Publishing house "Academy of Sciences", 2004.NII, Tel.: + 7 (727) 277-79-99 M., 

Zhantlesova G. H. Topography with the basics of geodesy : textbook.- Almaty : Publishing House Of KSU Them.Al-

Farabi, 2012.- 240 pages.-30 EQ 2. - Moscow: Publishing House "Academy Of Sciences", 2004.NII. 

 Basics of cartography: a training manual.- Karaganda: Aknur, 2012.-132 pages.-30 EQ 3. N. Kerimbai M. P. Digital 

cartography : textbook.- Almaty: Kazakh University. al-Farabi, 2012.- 90 pages.- 5 copies  



4. Tokanova S. A., Matevska O. B. Basics of cartography and topography: the textbook.- Moscow: KnoRus, 2012.- 

Page 464.-10 EQ 

Teaching methods: verbal, visual, practical. lectures, laboratory (practical, seminar) classes using ICT and other means 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of study: Russian, Kazakh. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

Название курса/дисциплины/юнита 

Общее землеведение  
Код дисциплины OZ-1219 

Тип дисциплины ПД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 1 год 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество  кредитов 5 кредитов 

Ф.И.О лектора/профессора Айткожина С.К. 

Цель -  формирование знаний о географической оболочке, как о целом сверхсложном образовании, о 

планетарной геосистеме, которые необходимы для оптимизации окружающей природной среды и управления 

географическими процессами на планетарном уровне.  

Пререквизиты: Основы физики и астрономии, базовый минимум по дисциплинам географии 

общеобразовательной школы: физической географии, физической географии материков и океанов, физической 

географии Казахстана, физической географии СНГ.  

Постреквизиты: Геоморфология. 

Компетенции: знание и понимание:  цели и задач, методов, достижений, содержание раздела общего 

землеведения по обновленной программе  и методические аспекты изучения в школьном курсе естествознание; 

фактов и явлений, основных понятий, закономерностей и принципов, логики изучаемых объектов: строение и 

возраст Земли, положение ее в Солнечной системе, сведения об основных геологических процессах,  

демонстрировать знание и понимание задач картографии с основами топографии, основных понятий, 

измерительных приборов; 

 применение знаний и понимания:применять знания при прохождении учебной практики по топографии и в 

последующей практической деятельности;  понимать учебный материал, уметь применять полученные знания 

на практике; использовать теоретических знаний при выполнении различных практических работ (проектов), 

построении профилей, схем, решения типовых и исследовательских задач согласно обновленному содержанию 

по географии. 

Выражение суждений: рассчитывать и оценивать,   получать и обрабатывать информацию из различных 

источников;  рассуждать о правильности теорий происхождения Земли; об общих представлениях о Земле как 

планете Солнечной системы, географической оболочке как сфере существования человека. 

коммуникативные способности:  использовать полученные знания в повседневной жизни;  уметь доказывать 

свою точку зрения, находить компромисс в решение задач, уметь найти рациональное решение при различных 

хозяйственно-экономических условиях. 

способности к учебе:   получать сведений и знания о способах отражения окружающего мира на картах; 

владеть методикой описания геологических процессов по геологическому материалу, картам, профилям, 

находить закономерности связи почвенного покрова с развитием геологических процессов на Земле,  

демонстрация навыков самостоятельного поиска в сети Интернет, работы с научной,  справочной, методической  

литературой и анализа и представления информации в виде устных сообщений, докладов, тезисов, рефератов,  

использования сведений и материалов в учебном процессе, демонстрация логического, аналитического, 

абстрактного, критического мышления для осуществления дальнейшего обучения с высокой степенью 

самостоятельности и повышения своего интеллектуального, общекультурного и профессионального уровня 

Содержание курса/дисциплины- Общее землеведение- как наука. Земля в Солнечной системе. Географическая 

оболочка. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Основные законы и закономерности географической 

оболочки. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература:  

1. Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын теориясы 

мен тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

2. Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ə. Қазақстан Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2015.-102 бет.-3 экз 

3. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 



4. Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ 

генезисі, географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 бет.-25 экз 

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : Топырақ 

құнарлығығының көрсеткіштері, далалық зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының систематикалық 

тізімі. - 2017. - 144 бет.-25 экз 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 

самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Жалпы жертану  

Пәннің коды: OZ-1219 

Пәннің типі КП 

- Курс/пән деңгейі: ОК 

Оқу жыл 1 жыл 

Оқу семестрі-1 семестр 

Кредиттер саны 5 кредит 

Ф. и. о. лектор/профессор Айткожина С.К. 

Мақсаты-географиялық білім туралы қабықта, қоршаған табиғи орта, географиялық үрдістерді басқару 

планетарной геосистеме сверхсложном деңгейде жалпы білім беру үшін қажетті жаһандық оңтайландыру.  

Пререквизиттер: Негіздері, физика және астрономия, география жалпы білім беретін мектептің базалық 

минимумы бойынша пәндер: география, физикалық географиясы", " материктер мен мұхиттардың физикалық 

географиясы, Қазақстанның физикалық географиясы, ТМД елдері.  

Постреквизиттер: Геоморфология. 

Құзіреттілік: білу және түсіну: мақсаты мен міндеттері, әдістері, жетістіктері, жаңартылған бағдарлама 

бойынша жалпы жертану бөлімінің мазмұны және мектеп курсында Жаратылыстану пәнін оқытудың 

әдістемелік аспектілері; фактілер мен құбылыстар, негізгі ұғымдар, заңдылықтар мен қағидаттар, зерттелетін 

объектілердің логикасы: Жердің құрылысы мен жасы, оның Күн жүйесіндегі жағдайы, негізгі геологиялық 

процестер туралы мәліметтер, топография негіздерімен картография міндеттерін, негізгі ұғымдарды, өлшеу 

аспаптарын білу мен түсінігін көрсету.; 

білім мен түсінуді қолдану: топография бойынша оқу практикасынан өту кезінде және келесі практикалық іс-

әрекетте білімді қолдану; оқу материалын түсіну, алған білімін практикада қолдана білу; әртүрлі практикалық 

жұмыстарды (жобаларды) орындау кезінде теориялық білімді қолдану, профильдер, схемалар құру, география 

бойынша жаңартылған мазмұнға сәйкес типтік және зерттеу міндеттерін шешу. 

Пікір білдіру: әр түрлі көздерден ақпаратты есептеу және бағалау, алу және өңдеу; жердің шығу 

теорияларының дұрыстығы туралы; Күн жүйесінің планетасы, адамның өмір сүру саласы ретінде географиялық 

қабық ретінде жер туралы жалпы түсінік туралы. 

коммуникативті қабілеттер: алған білімдерін күнделікті өмірде пайдалану; өз көзқарасын дәлелдеуді, 

міндеттерді шешуде ымыраластық таба білу, әртүрлі шаруашылық-экономикалық жағдайларда тиімді шешім 

таба білу. 

оқуға қабілеттілігі: карталарда қоршаған ортаны көрсету тәсілдері туралы мәліметтер мен білім алу; 

геологиялық материалдар, карталар, профильдер бойынша геологиялық процестерді сипаттау әдістемесін 

меңгеру, топырақта геологиялық процестердің дамуымен топырақ жамылғысының байланыс заңдылықтарын 

табу, 

Интернет желісінде өз бетінше іздеу, ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу және 

ауызша хабарламалар, баяндамалар, тезистер, рефераттар түрінде ақпарат беру, оқу процесінде мәліметтер мен 

материалдарды пайдалану дағдыларын көрсету, әрі қарай жоғары дербестік дәрежесімен оқытуды жүзеге асыру 

үшін логикалық, аналитикалық, абстрактілі, сыни ойлауды көрсету және өзінің зияткерлік  

Курстың/пәннің мазмұны - Жалпы жертану - ғылым ретінде. Орны, жердің күн жүйесіндегі орны. 

Географиялық қабық. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Негізгі заңдары мен заңдылықтары, 

географиялық қабықтың. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі әдебиеттер:  

1. Қырықбаев Ж.Қ.,Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж. Қазіргі жерге орналастырудын және кадастрдын теориясы 

мен тәжірибесі : оқу құралы.-Алматы : Отан, 2014.-95 бет.-10 экз 

2. Нүсіпова Г.Н., Тоқбергенова А.Ə. Қазақстан Республикасы жер қорының қазіргі жағдайы : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2015.-102 бет.-3 экз 



3. Салихов Т. Қ. Топырақтану  : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 1-ші бөлім : Жалпы 

топырақтану. - 2017. - 148 бет.-25 экз 

4. Салихов Т. Қ. Топырақтану: оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 2-ші бөлім : Топырақ 

генезисі, географиясы және жіктелуі. - 2017. - 208 бет.-25 экз 

5. Салихов Т. Қ. Топырақтану] : оқулық : көп томдық / Т. Қ. Салихов. - Алматы : Эверо. 3-ші бөлім : Топырақ 

құнарлығығының көрсеткіштері, далалық зерттеу әдістері және Қазақстан топырақтарының систематикалық 

тізімі. - 2017. - 144 бет.-25 экз 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу құру, шығармашылық жұмыс, белсенділігін, сабақтарда 

курстың; өз бетінше жұмыс істеу, әртүрлі ақпарат көздерінен өз бетінше толықтырып, кәсіби білімін, сондай-ақ, 

тәртіптілік, жауапкершілік, әдептілік, сыпайылық және жақсы көңіл-күй. Бағалау кезінде білімін емтиханда 

есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты материалдарды 

танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; аударманың теориясы мен практикасы, қоса білу; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынылған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

General geography  

Code of discipline QY-1219 

Type of PD discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study 1 year 

Semester of study 1 semester 

Number of credits 5 credits 

Name of lecturer/ Aitkozhina S.K. 

The goal is to form knowledge about the geographical shell as a whole super complex education, planetary geosystem, 

which are necessary for the optimization of the natural environment and management of geographical processes at the 

planetary level.  

Prerequisites: basics of physics and astronomy, basic minimum in the disciplines of geography of secondary school: 

physical geography, physical geography of continents and oceans, physical geography of Kazakhstan, physical 

geography of the CIS.  

Post-Requisites: Geomorphology. 

Competence: knowledge and understanding: goals and objectives, methods, achievements, the content of the section 

of General earth science on the updated program and methodological aspects of the study in the school course of natural 

science; facts and phenomena, basic concepts, laws and principles, the logic of the studied objects: the structure and 

age of the Earth, its position in the Solar system, information about the main geological processes, demonstrate 

knowledge and understanding of the tasks of cartography with the basics of topography, basic concepts, measuring 

instruments; 

application of knowledge and understanding: to apply knowledge during the training practice on topography and in 

subsequent practice; to understand the training material, to be able to apply the knowledge in practice; to use theoretical 

knowledge in the performance of various practical works (projects), building profiles, diagrams, solving typical and 

research tasks according to the updated content on geography. 

Expression of judgments: to calculate and evaluate, receive and process information from various sources; to argue 

about the correctness of the theories of the origin of the Earth; about the General concepts of the Earth as a planet of the 

Solar system, the geographical shell as the sphere of human existence. 

communicative abilities: to use the acquired knowledge in everyday life; to be able to prove the point of view, to find a 

compromise in the solution of problems, to be able to find the rational decision at various economic conditions. 

ability to study: to obtain information and knowledge about how to reflect the world on maps; own methodology for 

describing geological processes on geological material, maps, profiles, to find patterns of connection of soil with the 

development of geological processes on Earth, 

demonstration of skills of independent search on the Internet, work with scientific, reference, methodical literature and 

analysis and presentation of information in the form of oral presentations, reports, abstracts, abstracts, use of 

information and materials in the educational process, demonstration of logical, analytical, abstract, critical thinking for 

further training with a high degree of independence and improve their intellectual, cultural and professional level 

The content of the course / discipline-General geography-as a science. Earth in the Solar system. Geographical shell. 

Lithosphere. Atmosphere. Hydrosphere. Biosphere. The basic laws and laws of the geographical shell. 

Recommended reading: 

Basic literature:  

1. Teaching metho1. J. K. Yrysbai.Akhmetov E. S., B. J. Gargan Modern surge galacturonan and cadastral teorisi me 

tarries : excellent Ali.- Almaty: Otan, 2014.-95 Beth.-10 EXS 

2. Nusipova G. N., Tokbergenova A. A. Kazakstan respublikasy jer orany modern gagyi : excellent Ali.- Almaty: 

Kazakh University, 2015.-102 Beth.3 piece 

3. T. K. Salikhov. Topirate : owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 1-s BLM : Jalpa topiramato. - 2017. 

- 148 Beth.-25 EQ 



4. T. K. Salikhov. Topirate: owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 2-s BLM : Topira Genesis, 

geographies and ictel. - 2017. - 208 Beth.-25 EQ 

5. T. K. Salikhov. Topiramato] : owly : CP Tommy / T. K.. Salikhov. - Almaty : Evero. 3-s BLM : Topira norlina 

kreder, dally, Pavlodar and Kazakhstan deter topiramate systematically TSM. - 2017. - 144 Beth.-25 EQds: verbal, 

visual, practical. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

 

Название курса/дисциплины/юнита 

Физиология развития школьников 

Код дисциплины FRSh-1202 

Тип дисциплины БД 

Уровень курса/дисциплины ОК 

Год обучения 2 год 

Семестр обучения 4 семестр 

Количество  кредитов 3 кредита 

Ф.И.О лектора/профессора  Зайнелова Г.З., Гайсин А.Б. 

Цель – раскрытие законов жизнедеятельности живого организма и управление ими. Сформировать у 

студентов стройные ряды знаний об особенностях функциональной организации организма детей, 

сформировать у будущих специалистов клиническое мышление на основе знаний принципов регуляции, 

механизмов и закономерностей протекания физиологических процессов в тканях, органах и системах здорового 

организма. 

Пререквизиты:  

- Перед изучением дисциплины студент должен знать базовый минимум по дисциплине  «Анатомия и 

физиология человека» 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать фундаментальные знаниями  по всем разделам возрастной физиологии, а также 

высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания уметь 

адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Содержание курса дисциплины: Предмет и задачи курса. Основные закономерности роста и развития 

детей и подростков. Характеристика возрастных периодов. Физическое развитие учащихся. Методики 

определения антропометрических показателей и методы оценки физического развития. Физиология нервной 

системы и ее возрастные особенности. Учение о высшей нервной деятельности. Типы ВНД. Гигиеническая 

оценка режима дня учащихся образовательных учреждений.  Возрастная физиология и гигиена анализаторов. 

Возрастная эндокринология. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности 

крови, органы кровообращения. Возрастные особенности органов дыхания. Возрастные особенности органов 

пищеварения. Обмен веществ и энергии. Гигиенические основы питания детей и подростков. Возрастные 

особенности органов выделения. Гигиена одежды и обуви. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Югова Е. А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для вузов / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова.- 2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 336с. 

2. Безруких, М. М. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка: Учеб. пособие для вузов / М. М. 

Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.- М.: Академия, 2013.- 416 с.. 

Дополнительная: 

1. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков. – М., 2013. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

Условия для получения кредитов: Приветствуется стремление творчески работать, активность на занятиях, 

интерес к предмету; умение самостоятельно работать с различными источниками информации и 



самостоятельно пополнять свои профессиональные знания, а также дисциплинированность, ответственность, 

вежливость, тактичность и положительный настрой. При оценке знаний на экзамене учитываются: понимание и 

степень усвоения теории; методическая подготовка; знание фактического материала; знакомство с 

обязательной литературой по курсу; умение приложить теорию к практике; знакомство с историей науки; 

логика, структура и стиль ответа, умение защищать выдвигаемые положения. 

Курстың/пәннің/юниттің 

Физиология даму оқушылар 

Пәннің коды FRSh-1202 

Пәннің типі БП 

Деңгейі курстың/пәннің ОК 

Оқу жылы 2 жыл 

Семестр 4 семестр 

Кредит саны 3 кредит 

Дәріс берушінің аты-жөні/профессор Зайнелова Г.З., Гайсин А.Б. 

Мақсаты – ашу заңдарын және тіршілік тірі ағза және оларды басқару. Студенттерде қалыптастыру сымбатты 

қатарына ерекшеліктері жайлы білімдерді функционалдық ұйымдастыру ағзаның балалардың қалыптастыру, 

болашақ мамандардың клиникалық ойлау негізінде білім принциптерін реттеуге, механизмдер мен 

заңдылықтарын жүретін физиологиялық процестерді ұлпаларда, органдарда және жүйелерде сау организм. 

Пререквизиттер:  

- Алдындағы зерттеумен пәндер студент білуі керек: базалық минимумы "пәні бойынша" адам Анатомиясы мен 

физиологиясы" 

Құзыреті: 

құзыреттері жалпы білімділікке: 

 болуға; - іргелі білімді барлық бөлімдері бойынша жас ерекшелік физиологиясы, сондай-ақ жоғары білімді, 

зияткерлік жеке және ой-өрісі кең; 

әлеуметтік-этикалық құзыреттер: 

- объективті және толерантты дәстүріне, мәдениетіне басқа да әлем халықтарының; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына;  

экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық құзыреттілігі: алған білімдерін пайдалана отырып, білу, 

барабар бейімделу әр түрлі жағдайларда. 

Мазмұны дисциплины: курстың Пәні мен міндеттері. Өсуінің және дамуының негізгі заңдылықтары балалар 

мен жасөспірімдердің. Сипаттамасы жастық кезең. Оқушылардың физикалық дамуын. Айқындау әдістемесін 

антропометриялық көрсеткіштерін бағалау әдістері және дене дамуы. Физиологиясы жүйке жүйесі және оның 

жастық ерекшеліктері. Туралы ілім жоғары жүйке қызметі. Түрлері ІНҚ. Гигиеналық бағалау, күн тәртібін білім 

беру мекемелерінің оқушылары. Жас ерекшелік физиологиясы және гигиенасы анализаторлар. Жас ерекшелік 

эндокринология. Жас ерекшеліктері тірек-қимыл аппараты. Жас ерекшеліктері қан, қан айналымы органдары. 

Тыныс алу ерекшеліктері. Жас ерекшеліктері ас қорыту органдары. Зат және қуат алмасу. Гигиеналық негіздері 

балалар мен жасөспірімдердің тамақтануы. Жас ерекшеліктері бөлу органдары. Киім және аяқ киім гигиенасы. 

Ұсынылатын әдебиет: 

Негізгі: 

1. Югова Е. А. Жас ерекшелік физиологиясы және психофизиология: жоо арналған оқулық / Е. А. Югова, Т. Ф. 

Турова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2012.- 336с. 

2. Безруких, м. М. Жас ерекшелік физиологиясы: баланың даму Физиологиясы: Оқу құралы. пособие для вузов / 

м. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.- М.: Академия, 2013.- 416. 

Қосымша: 

1. Обреимова Н.И., Петрухин А. С. Негіздері анатомия, физиология және балалар мен жасөспірімдер 

гигиенасы. – М., 2013. 

Сабақ беру әдістері: сөздік, көрнекілік, практикалық. 

Бағалау әдісі/нысаны: рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: орыс. 

Кредиттерді алу шарттары: Құпталады ұмтылу, шығармашылықпен жұмыс жасауға, белсенділікті, сабақта 

қызығушылығын арттыру; өз бетімен жұмыс істеуге, әр түрлі ақпарат көздерін және өз бетімен толықтыруға, 

кәсіби білімін, сондай-ақ, тәртіптілік, жауапкершілік, сыпайылық, әдептілік және оң көңіл-күй. Бағалау кезінде 

білімін емтиханда есепке алынады: түсіну және меңгеру дәрежесі теориясы; әдістемелік дайындау білу; нақты 

материалдарды танысу; міндетті түрде әдебиетпен бағамы бойынша; білу қоса теориясы және практикасы; 

тарихымен танысу; логика, құрылымы және стилі жауап білу, қорғауға ұсынған қағидалары. 

Course/discipline/unit name 

Physiology of school development 

Discipline code FRSh-1202 

Type of DB discipline 

Level of course/discipline OK 

Year of study: 2 year 

Semester of study 4 semester 

Number of loans 3 



Full name of lecturer / Professor Zeinelova G.Z, Gaisin A.B. 

The purpose-the disclosure of the laws of life of a living organism and their management. To form in students a 

harmonious series of knowledge about the features of the functional organization of the body of children, to form in 

future specialists clinical thinking based on knowledge of the principles of regulation, mechanisms and laws of the 

physiological processes in tissues, organs and systems of a healthy body. 

Prerequisites:  

- Before the study of the discipline, the student must know the basic minimum for the discipline " human Anatomy and 

physiology» 

Competences: 

competence of General education: 

- to have fundamental knowledge in all areas of age physiology, as well as highly educated intellectual personality and a 

broad Outlook; 

social and ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other Nations of the world; 

- to be able to work in a team, to correctly defend their point of view, to offer new solutions;  

economic, organizational and managerial competencies: using the knowledge to be able to adequately navigate in 

different situations. 

Course content: Subject and objectives of the course. The basic laws of growth and development of children and 

adolescents. Characteristics of age periods. Physical development of students. Methods of determination of 

anthropometric indices and methods of estimation of physical development. Physiology of the nervous system and its 

age features. The doctrine of higher nervous activity. The types of GNI. Hygienic assessment of the day mode of 

students of educational institutions.  Age physiology and hygiene of analyzers. Age-related endocrinology. Age-related 

features of the musculoskeletal system. Age features of blood, blood circulation. Age-related features of the respiratory 

system. Age-related features of the digestive system. Metabolism and energy. Hygienic basis of nutrition of children 

and adolescents. Age features of the organs of isolation. Hygiene of clothes and shoes. 

 Recommended reading: 

Basic: 

1. Age physiology and psychophysiology: textbook for universities / E. A. Yugova, T. F. Turova.- 2nd ed., erased.- 

Moscow: Academy, 2012.- 336 p. 

2. Bezrukikh, M. M. age physiology: Physiology of child development: Studies. the allowance for high schools / M. M. 

Bezrukikh, V. D. Sonkin, D. A. Farber.- Moscow: Academy, 2013.- 416 p.. 

Additional: 

1. Obreimov N. And. Petrukhin A. S., Fundamentals of anatomy, physiology and hygiene of children and adolescents. - 

M., 2013. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of assessment: rating, exam 

Language of instruction: Russian. 

Conditions for obtaining credits: the desire to work creatively, activity in the classroom, interest in the subject, the 

ability to work independently with various sources of information and independently replenish their professional 

knowledge, as well as discipline, responsibility, courtesy, tact and positive attitude. In assessing the knowledge of the 

exam takes into account: understanding and degree of assimilation of the theory; methodological training; knowledge of 

the actual material; familiarity with the required literature on the course; the ability to apply the theory to practice; 

familiarity with the history of science; logic, structure and style of response, the ability to protect the proposed position. 

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 

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. Əлеуметтік 

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 

 

archeology 

Сode of 

discipline 

Type of 

discipline 

The level of the 

course/discipline 

Year of study Semester of 

study 

Amount of 

credits 

ETH-1312 ПД КВ МВОС  1  2  5 

Full name of the lecturer / professor Kariev EM 

Objective: The purpose of teaching of discipline - to form students ' scientific mirovozzrenie about human 

behavior and its material culture, which are reflected in the archaeological artifacts. 

Prerequisites: Disciplines cycle Ltd  



Course contents discipline: The course content includes sections covering the unit of theoretical and practical 

knowledge, discipline is aimed at formation of professional, analytical and research skills 

Competences: The process of studying the discipline is directed to formation and development of the following 

cultural, special competences: the ability to understand the driving forces and regularities of historical process, man's 

place in the historical process, political organization of society's willingness to apply the methods of complex analysis 

of historical sources to explain historical facts 

Recommended reading: 

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. 

 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of evaluation: rating, exam 

Language: Russian, Kazakh 

 

Древняя история Казахстана 
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курса/дисциплины 
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кредитов 
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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 

Ежелгі Қазақстан тарихы 



Пәннің коды Пәннің типі Курстың/пәннің 

деңгейі 

Оқу жылы Оқу семестрі  Кредиттер саны 
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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. 

Əлеуметтік 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. 

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 

Ancient history of Kazakhstan 

Сode of 

discipline 

Type of 

discipline 

The level of the 

course/discipline 

Year of study Semester of 

study 

Amount of 

credits 
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Full name of the lecturer / professor Zhanbosinova AS, Zhirindinova KR 

Objective - The course "History of Kazakhstan (Antiquity)" is intended to promote the formation of students' 

scientific outlook, to open the process of formation of human society on the concrete historical material Kazakhstan. 

During the course the students should learn to see the historical material in the relationship, in the aggregate 

development, be able to analyze the material on the principles of objectivity, historicism, scientism. 

 Prerequisites: To attend the course the student should know the basics of history, culture, archeology. Possess 

basic categorical apparatus of Social Sciences (the " society", "man", "value", "individual", "progress", "development"). 

The content of the course Discipline: Kazakhstan - the area of the ancient human settlement in Eurasia. Time 

and way of settlement arhantronov in Kazakhstan. Archaeological sites of the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic 

archaeological cultures and Chalcolithic in Kazakhstan. Kazakhstan in Saka-Sarmatian epoch of transition to a semi-

nomadic and nomadic cattle breeding and metallurgy of iron. The extensive nature of economic activity. Early-

education hunnu, Usun, Kangüy. 

Competences: Professional competence (R) use in practice the knowledge and ability to perform tasks in 

accordance with prescribed standards, to operate successfully on the basis of practical experience. Special competence 

in the field taught discipline, willingness and ability to self-education; Methodical competence in the field of methods 

of formation of knowledge, skills of students, organization of productive learning and cognitive activity (the acquisition 

of knowledge from a variety of sources of information, including additional. 

Recommended reading: 

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. 

Teaching methods: verbal, visual, practical. 

Methods / forms of evaluation: rating exam 

Language: Russian, Kazakh 

 


