




1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности 6D020300 «История» 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присваивается 

академическая степень: Доктор философии (PhD) по специальности 

6D020300-«История» 

Сфера профессиональной деятельности Докторанты по 

специальности «История» наиболее востребованы в колледжах, вузах, НИИ, 

в ведомственных НИИ, контрольно-аналитических службах министерств, 

органах госуправления, администрирования и как научные сотрудники 

музеев. 

 Цель образовательной программы - обеспечение качественной 

теоретической и практической подготовки специалистов в области 

всемирной и отечественной истории с высоким уровнем профессиональной 

культуры, со знанием методологии и практических навыков исторических и 

междисциплинарных исследований, способных к их реализации в 

аналитической, научно-исследовательской деятельности, преподавании, 

обусловленные потребностями государства и рынка. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

Дескрипторы второго уровня предполагают способности: 

1) демонстрировать системное понимание в области изучения, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в данной 

области;  

2) планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований;  

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, 

в расширение границ научной области; 

4) общаться по тематике своей области компетенции с равными по 

статусу, широким научным сообществом и обществом;  

5) критически  анализировать, оценивать и синтезировать новые и 

сложные идеи 

В результате обучения выпускник, демонстрирует способность 

управлять собственными ресурсами, т.е. проявлять собственные умения и 

навыки в области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, 

развивать и рационально их использовать для совершенствования своих 

профессиональных и интеллектуальных способностей. 

Доктор философии (PhD) по специальности 6D020300-«История» 

владеет следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) иметь представление (КК1) 

об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки; 

о предметной, мировоззренческой и методологической специфике 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; 



о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических 

и практических разработках; 

о научных концепциях мировой и казахстанской науки в 

соответствующей области; 

о механизме внедрения научных разработок в практическую 

деятельность; 

о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

о педагогической и научной этике ученого-исследователя 

2) знать (КК2) 

современные тенденции, направления и закономерности развития 

отечественной науки в условиях глобализации и интернационализации; 

методологию научного познания; 

достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей 

области; 

(осознавать и принимать) социальную ответственность науки и 

образования; 

в совершенстве иностранный язык для осуществления научной 

коммуникации и международного сотрудничества; 

3) уметь: (КК3) 

организовывать, планировать и реализовывать процесс научных 

исследований; 

анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические 

концепции в области исследования и делать выводы; 

анализировать и обрабатывать информацию из различных источников; 

проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на основе современных теорий и методов 

анализа; 

генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания 

и идеи научному сообществу, расширяя границы научного познания; 

 выбирать и эффективно использовать современную методологию 

исследования; 

планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие. 

 4) иметь навыки: (КК4) 

критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий 

и идей; 

аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

планирования и прогнозирования результатов исследования; 

ораторского искусства и публичного выступления на международных 

научных форумах, конференциях и семинарах; 

научного письма и научной коммуникации; 

планирования, координирования и реализации процессов научных 

исследований; 

системного понимания области изучения и демонстрировать 

качественность и результативность выбранных научных методов; 



участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных 

отечественных и международных проектах; 

лидерского управления и руководства коллективом; 

ответственного и творческого отношения к научной и научно-

педагогической деятельности; 

проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации 

с использованием современных информационных и инновационных 

технологий; 

защиты интеллектуальных прав собственности на научные открытия и 

разработки; 

свободного общения на иностранном языке. 

5) быть компетентным: (КК5) 

в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях 

быстрого обновления и роста информационных потоков; 

в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследований; 

в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном 

исследовании; 

в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в 

соответствующей области; 

в вопросах межличностного общения и управления человеческими 

ресурсами; 

в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

в обеспечении постоянного профессионального роста. 

Докторант ОП по специальности «6D020300--История» могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская: подготовка и проведение научно-

исследовательских работ в соответствии с профилем ОП докторантуры и 

избранной темой диссертации, знание современных методологических 

принципов и методических приемов исторического исследования, анализ и 

обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; подготовка и проведение научных 

семинаров, конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

представление достоверной научно обоснованной исторической информации 

в форме научных и научно-популярных статей, обзоров, научных докладов и 

презентаций; подготовка исследовательских материалов к публикации в 

соответствии с издательскими стандартами и академической традицией; 

подготовка докладов; представление исследовательских материалов на 

научных конференциях; использование в исследовательской практике 

современного программного обеспечения в соответствии с профилем ОП 

докторантуры;  

- экспертно-аналитическая: разработка исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 



центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций средств массовой информации; 

- педагогическая: практическое использование знаний основ 

педагогической деятельности и преподавании курса истории на всех уровнях 

общего и профессионального образования; анализ и объяснение 

политических, социокультурных, экономических аспектов, роли 

человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического 

процесса; применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе;  

- организационно-управленческая: подготовка и решение задач, 

связанных с реализацией организационно-управленческих функций, 

использование для их осуществления методов изученных наук; организация 

и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих решений; 

подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; работа с базами данных и информационными системами 

при реализации организационно-управленческих функций. 

- общекультурная, просветительская: осуществление историко-

культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций 

и учреждений культуры (архивы, музеи); популяризация и презентация 

результатов научно-исследовательской деятельности с целью выполнения 

миссии по сохранению и использованию историко-культурного наследия; 

ведение профессиональной дискуссии по актуальным историко-культурным 

проблемам, умение аргументировано опровергать псевдонаучные и 

фальсифицированные построения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 6D020300 «История» 
 

Название модуля  
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3.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

3.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

3.Compulsory modules in the specialty 

Постмодернизм 

тарих ғылымының 

Постмодернизм 

исторической науки 
Postmodernism of 

historical science 

знание и понимание: 

методологии научного 

познания, умений и методов 

научного исследования, 

используемых в 

профессиональной области 

исторического познания; 

применение знаний и 

понимания: планирования, 

разработки, реализации и 

корректировки  

комплексного  процесса 
научных исследований; 

выражение суждений: 
вносить вклад собственными 

оригинальными 

исследованиями, 

заслуживающими 

публикации на 

национальном или 

международном уровне, в 

расширение границ научной 

9 15 

1 INiST -5201 

Тарих ғылымы және заманауи 

көзқарастар 

Историческая наука и 
современные теории 

Historical science and modern 

technologies 

  БД А ОК 3 Э   

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 
КК5 

 

1 IiMIN -5302 

Тарих ғылымының теориясы 
және әдіснамасы 

Теория и методология 

исторической науки  
Theory and methodology of 

historical science 

ПД   А КВ 3 Э   

1 IP -5303 

Күнделікті тарих 

История повседневности 

History of daily occurence 
ПД А КВ 3 Э 



области; 

коммуникативные 

способности: общаться по 

профессиональной тематике 

своей научной области, с 

широким научным 

сообществом и обществом, 

демонстрировать 

профессиональные 

компетенции с равными по 
статусу; 

способности к учебе:  
критически анализировать, 

оценивать и синтезировать 

новые и сложные идеи, 

воспринимать 

инновационные формы 

научного знания для 

самосовершенствования, 

самообразования 

4.Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

4.Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

4.Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:деректану және тарихнама 
Образовательная программа:источниковедение и историография 

Education program:theoretical and historiography 

Әлеуметтік – саяси 

тарих 

Социо-политическая 

история 
Socially-politikal 

history 

 

знание и понимание: 

методологии научного 

познания, умений и методов 

научного исследования, 

используемых в 

профессиональной области 

исторического познания; 

применение знаний и 

понимания: планирования, 

разработки, реализации и 

корректировки  

комплексного  процесса 

научных исследований; 

6 10 

1 IKN -1301 

Әлеуметтік-экономикалық тарих: 

теория және әдіснама 

Социально-экономическая история: 

теория и методология 

Social-Economic history: theory and 

methodology 

ПД А КВ 3 Э 

КК1 

КК2 

КК3 

КК4 
КК5 

 
1 IIs -1302 

Қоғамдық-саяси тарих: теория және 
әдіснама  

Общественно-политическая история: 

теория и методология 

Social-political history: theory and 

methodology 

ПД А КВ 3 Э 



выражение суждений: 
вносить вклад собственными 

оригинальными 

исследованиями, 

заслуживающими 

публикации на 

национальном или 

международном уровне, в 

расширение границ научной 

области; 

коммуникативные 

способности: общаться по 

профессиональной тематике 

своей научной области, с 

широким научным 

сообществом и обществом, 

демонстрировать 

профессиональные 

компетенции с равными по 

статусу; 

способности к учебе:  
критически анализировать, 
оценивать и синтезировать 

новые и сложные идеи, 

воспринимать 

инновационные формы 

научного знания для 

самосовершенствования, 

самообразования 

4   Білім беру бағдарламасы:  
Образовательная программа: история и демография 

Education program:  
Демография: тарих, 

саясат және 

процестер 

Демография: 

история, политика и 

процессы 

Demography: history, 

policy and processes 

знание и понимание: 

методологии научного 

познания, умений и методов 

научного исследования, 

используемых в 

профессиональной области 

исторического познания; 

применение знаний и 

6 10 

  1 APDK -1301 

Қазақстан демографиясының өзекті 

мәселелері  

Актуальные проблемы демографии 

Казахстана  

Actual problems of a demography of 

Kazakhstan 

ПД А КВ 3 Э  

КК1 

КК2 
КК3 

КК4 

КК5 

 

1 SDPK -1302 
Қазақстанның әлеуметтік-

демографиялық саясаты  
ПД А КВ 3 Э  



 

 

 

 

понимания: планирования, 

разработки, реализации и 

корректировки  

комплексного  процесса 

научных исследований; 

выражение суждений: 
вносить вклад собственными 

оригинальными 

исследованиями, 

заслуживающими 
публикации на 

национальном или 

международном уровне, в 

расширение границ научной 

области; 

коммуникативные 

способности: общаться по 

профессиональной тематике 

своей научной области, с 

широким научным 

сообществом и обществом, 

демонстрировать 
профессиональные 

компетенции с равными по 

статусу; 

способности к учебе:  
критически анализировать, 

оценивать и синтезировать 

новые и сложные идеи, 

воспринимать 

инновационные формы 

научного знания для 

самосовершенствования, 
самообразования 

Социально-демографическая 

политика Казахстана  

Social population policy of Kazakhstan 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ 

КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 6D020300 – История 
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1 1 3 1 4 15 3 - - 18 810 26 5 1 

2 - - - - 2 - 2 90 3 - 1 
2 3 - - - - - - - 0 0 0 - - 

4 - - - - - - 0 0 0 - - 
3 5 - - - - - - - 0 0  - - 

6 - - - - - 5 5 225 8 - - 
итого  1 4 15 3 2 5 25 1125 37 5 2 

 

 

 

 

  



МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 6D020300 

Название модуля и шифр Постмодернизм исторической науки 

Ответственный за модуль Жанбосинова А.С., Игибаев С.К. 

Тип модуля ОМС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Теоретическое обучение в магистратуре  6М020300-

История 

Содержание модуля Основные политические, социальные, исторические и 

эпистемологические тенденции эпохи, влиявшие на 

развитие исторической науки. Позитивизм, его 

методологические предпосылки и крупнейшие 

представители теоретического обоснования данного 

подхода. Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос. Основные 

политические, социальные, исторические и 

эпистемологические тенденции эпохи, влиявшие на 

развитие исторической науки. Клиометрический 

позитивизм Основные методологические принципы 

цивилизационного подхода к истории. Закат Европы О. 

Шпенглера. Понятие морфологии мировой истории. 

Основные методологические принципы исторической 

антропологии. Понятие инаковости и диалога культур. 

Понятие ментальности. Труды классиков исторической 

антропологии. 

Результаты обучения знание и понимание: методологии научного познания, 

умений и методов научного исследования, используемых в 

профессиональной области исторического познания; 

применение знаний и понимания: планирования, 

разработки, реализации и корректировки  комплексного  

процесса научных исследований; 

выражение суждений: вносить вклад собственными 

оригинальными исследованиями, заслуживающими 

публикации на национальном или международном уровне, 

в расширение границ научной области; 

коммуникативные способности: общаться по 

профессиональной тематике своей научной области, с 

широким научным сообществом и обществом, 

демонстрировать профессиональные компетенции с 

равными по статусу; 

способности к учебе:  критически анализировать, 

оценивать и синтезировать новые и сложные идеи, 

воспринимать инновационные формы научного знания 

для самосовершенствования, самообразования 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в 

рамках учебных дисциплин в условиях ОП магистратуры 



 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода. // 

Одиссей. М. 2016 

Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй 

половины ХХ века, его тупики и возможности их 

преодоления // Одиссей. 2013. М. 2014 

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2002 

Кроче Б. Теория и история историографии. М., 2018 

Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. 

Новосибирск, 2017. 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 

2014.  

Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. 

М., 2016. 

Вебер М. Избранные произведения. 2-е изд. М., 2016.  

 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 2015. 

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Фромкин В.  

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) 

Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

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

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

 

 

Дата обновления 30.03.2018 

Название модуля и шифр Социальная, экономическая и политическая история 

Ответственный за модуль Алексеенко А.Н., Жанбосинова А.С. 

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Теоретическое обучение в магистратуре  6М020300-

История 

Содержание модуля Модуль рассматривает наиболее актуальные проблемы 

исторического познания, а также вопросы, связанные с 

расширением междисциплинарных взаимосвязей и 

переопределением места истории в системе современного 

социально-гуманитарного знания. Содержание курса 

направлено на анализ многочисленных новаций в области 



методологии, в концептуальном аппарате и 

инструментарии исторического исследования, на 

раскрытие эвристических возможностей новейших 

подходов и направлений, достижения и познавательные 

границы исторических субдисциплин, сформировавшихся 

на рубеже XX--XXI вв. в результате "лингвистического", 

"культурного", "прагматического" и "визуального" 

поворотов в историческом знании, перспективы микро- и 

макроподходов, глобальной, региональной, новой 

локальной, компаративной историографии, истории 

эмоций, истории понятий, интеллектуальной истории и 

т.д. 

Результаты обучения знание и понимание: методологии научного познания, 

умений и методов научного исследования, используемых в 

профессиональной области исторического познания; 

применение знаний и понимания: планирования, 

разработки, реализации и корректировки  комплексного  

процесса научных исследований; 

выражение суждений: вносить вклад собственными 

оригинальными исследованиями, заслуживающими 

публикации на национальном или международном уровне, 

в расширение границ научной области; 

коммуникативные способности: общаться по 

профессиональной тематике своей научной области, с 

широким научным сообществом и обществом, 

демонстрировать профессиональные компетенции с 

равными по статусу; 

способности к учебе:  критически анализировать, 

оценивать и синтезировать новые и сложные идеи, 

воспринимать инновационные формы научного знания 

для самосовершенствования, самообразования 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в 

рамках учебных дисциплин в условиях ОП магистратуры 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, 

жившего в XVI в. М., 2015. 

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: 

Индивидуальное и уникальное в истории. 2016. М., 2017. 

С. 291-302. 

 Григорьев С. И. Историческая антропология на обломках 

самовластья // Клио. Журнал для ученых. 2002. № 1 (16).  

Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки 

мнимые и подлинные // Одиссей: Человек в истории. 2017. 

М., 2018. С.233-250.  

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: 

Учебник. М., 2018. 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас.: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 768 бет. (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Мэнкью, Н.Грегори.  



 

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

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

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

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

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

 

Дата обновления 30.03.2018 

Название модуля и шифр Демография: история, политика и процессы 

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

Тип модуля МВОС 

Уровень модуля докторантура 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10) 

Форма обучения дневная 

Семестр 1 

Количество обучающихся Набор 2018 

Пререквизиты модуля Теоретическое обучение в магистратуре  6М020300-

История 

Содержание модуля Актуальность демографической проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

населения и его изменений, отдельных демографических 

процессов и видов семейного поведения, их взаимосвязей 

с другими общественными явлениями и процессами. 

Население как объект демографии, основной 

атрибутивный признак населения. Демографические 

процессы. Демографические структуры. Методы 

демографии - статистико-математические, 

социологические и др. Основные взаимосвязи 

демографических и других общественных процессов. 

Демографический фактор общественных изменений. 

Социально-экономические, политические и другие 

процессы как детерминанты изменений населения. Место 

демографии среди других наук, их прямые и обратные 

взаимосвязи.   

Результаты обучения знание и понимание: методологии научного познания, 

умений и методов научного исследования, используемых в 

профессиональной области исторического познания; 

применение знаний и понимания: планирования, 

разработки, реализации и корректировки  комплексного  

процесса научных исследований; 

выражение суждений: вносить вклад собственными 



 

оригинальными исследованиями, заслуживающими 

публикации на национальном или международном уровне, 

в расширение границ научной области; 

коммуникативные способности: общаться по 

профессиональной тематике своей научной области, с 

широким научным сообществом и обществом, 

демонстрировать профессиональные компетенции с 

равными по статусу; 

способности к учебе:  критически анализировать, 

оценивать и синтезировать новые и сложные идеи, 

воспринимать инновационные формы научного знания 

для самосовершенствования, самообразования 

Форма итогового контроля экзамен 

Условия для получения 

кредитов 

Изучение модуля базируется на знаниях, полученных в 

рамках учебных дисциплин в условиях ОП магистратуры 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература Демография: современное состояние и перспектива 

развития. Учебное пособие. / Под ред. Д.И. Валентей., М., 

2017. 

Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. 

Ионцева. М., 2014. 

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. 

Демографические процессы в России XXI в. М., 2002. 

Бреева, Е.Б. Основы демографии М.: Дашков и К, 2009. - 

387 с. 

Демография и статистика населения /Под ред. И.И. 

Елисеевой. – М.: 2016. – 688 с. 

Демография. М.: КноРус, 2017. - 288 с. 

Шваб, Клаус.  

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

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

200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Дата обновления 30.03.2018 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 6D020300 

Модуль атауы және шифрі Тарих ғылымының постмодернизмі  

Модульға жауапты Жанбосинова А.С., Игибаев С.К. 

Модуль түрі МММ 

Модуль деңгейі Докторантура 

Аптасына сағат саны 9 

Кредит саны 9 (15) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны Жинақ 2018 

Модуль пререквизиттері 6М020300-Тарих магистратурадағы  теориялық білім алу 

Модуль мазмұны  Тарих ғылымының дамуына әсер еткен дәуірдің негізгі 

саяси, әлеуметтік, тарихи  және эпистемологиялық 

тенденциялар. Позитивизм, оның әдіснамалық 

алғышарттары және осы көзқарастың теориялық 

негіздемесінің ірі өкілдері. Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос. 

Тарих ғылымының дамуына әсер еткен дәуірдің негізгі 

саяси, әлеуметтік, тарихи және  эпистемеологиялық  

тенденциялары. Клиометрикалық позитивизм.  Тарихқа 

өркениеттік көзқарастың негізгі әдіснамалық принциптері. 

О. Шпенглердің «Закат Европы» еңбегі. Дүниежүзілік 

тарихтағы морфология түсінігі.  Тарихи антропологияның  

әдіснамалық принциптері. Діл түсінігі. Тарихи 

антропология классиктерінің еңбектері. 

Оқыту нәтижелері білу  және ұғыну: ғылыми таным әдіснамасы, тарихи 

танымның кәсіби саласында қолданылатын ғылыми 

зерттеу әдістері мен қабілеттерін; 

білімі мен ұғымын қолдану: ғылыми зерттеулердің 

кешенді үрдісін  жоспарлау, өңдеу, жүзеге асыру және 

түзетулер енгізу; 

пікір білдіру:  ұлттық және халықаралық деңгейде  

танылатын жарияланымдармен    ғылыми сала шекарасын 

кеңейтуге өзінің  жеке зерттеулерімен үлес қосу; 

коммуникативтік қабілеттер:  өзінің ғылыми саласының 

кәсіби тақырыбы бойынша  кең ғылыми қауымдастық 

және қоғаммен  пікір алмасу,  мәртебесі бойынша теңдес 

келетіндер арасында кәсіби құзыреттерін көрсету; 

оқуға қабілеттері: сыни талдау, жаңа және күрделі 

идеяларға баға беру  және синтездеу, өз білімін, өзін-өзі 

жетілдіру үшін ғылыми білімнің инновациялық 

формаларын қабылдау. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 

Кредит алу үшін шарттар  Модульды оқу магистратураның ББ жағдайында оқу 

пәндері шеңберінде  алған білімдерге негізделеді. 

Модульдың ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиеттер Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода. // 

Одиссей. М. 1996 

Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй 

половины ХХ века, его тупики и возможности их 

преодоления // Одиссей. 1993. М. 1994 

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2002 



 
 

Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998 

Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. 

Новосибирск, 1987. 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 

1984.  

Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. 

М., 1986. 

Вебер М. Избранные произведения. 2-е изд. М., 2006.  

 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 2015. 

Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Фромкин В.  

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) 

Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

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

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

Жаңарту мерзімі 07.03.2018 

Модуль атауы және шифрі Әлеуметтік - экономикалық және саяси тарих 

Модульға жауапты Алексеенко А.Н.,  Жанбосинова А.С. 

Модуль түрі БМТС 

Модуль деңгейі Докторантура 

Аптасына сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі күнлізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны Жинақ 2018 

Модуль пререквизиттері 6М020300- Тарих  магистратурадағы   теориялық білім  

Модуль мазмұны  Модуль тарихи танымның өзекті мәселелерін, сонымен 

қатар пәнаралық өзара байланыстардың кеңеюімен және  

заманауи әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесінде 

тарихтың орнының қайта анықтаумен  байланысты 

сұрақтарды   қарастырады. Курстың мазмұны әдіснама  

саласында,  концептуальды аппарат және тарихи 

зерттеулердің инструментарийіндегі  көптеген 

бастамаларды сараптауға, жаңа көзқарастар және 

бағыттардың  эвристикалық мүмкіндіктерін, ХХ-ХХI ғғ.  

ширегінде тарих білімінде  «лингвистикалық», «мәдени», 

«прагматикалық» және визуальдық  өзгерістер 

нәтижесінде қалыптасқан тарихи субпәндердің 

жетістіктерін және танымлық шеңберін, микро және макро 

тәсілдердің, жаһандық, аймақтық, жаңа, локальды, 

компаративті тарихнаманың, эмоция тарихы, түсініктер 

тарихы, интеллектуальды тарих және т.б. перспективасын 



ашуға  бағытталған. 

Оқыту нәтижелері білу  және ұғыну: ғылыми таным әдіснамасы, тарихи 

танымның кәсіби саласында қолданылатын ғылыми 

зерттеу әдістері мен қабілеттерін; 

білімі мен ұғымын қолдану: ғылыми зерттеулердің 

кешенді үрдісін  жоспарлау, өңдеу, жүзеге асыру және 

түзетулер енгізу; 

пікір білдіру:  ұлттық және халықаралық деңгейде  

танылатын жарияланымдармен    ғылыми сала шекарасын 

кеңейтуге өзінің  жеке зерттеулерімен үлес қосу; 

коммуникативтік қабілеттер:  өзінің ғылыми саласының 

кәсіби тақырыбы бойынша  кең ғылыми қауымдастық 

және қоғаммен  пікір алмасу,  мәртебесі бойынша теңдес 

келетіндер арасында кәсіби құзыреттерін көрсету; 

оқуға қабілеттері: сыни талдау, жаңа және күрделі 

идеяларға баға беру  және синтездеу, өз білімін, өзін-өзі 

жетілдіру үшін ғылыми білімнің инновациялық 

формаларын қабылдау. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредит алу үшін шарттар   Модульды оқу магистратураның ББ жағдайында оқу 

пәндері шеңберінде  алған білімдерге негізделеді. 

Модульдың ұзақтылығы 1 семестр 

Әдебиеттер Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, 

жившего в XVI в. М., 2015. 

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: 

Индивидуальное и уникальное в истории. 2016. М., 2017. 

С. 291-302. 

 Григорьев С. И. Историческая антропология на обломках 

самовластья // Клио. Журнал для ученых. 2002. № 1 (16).  

Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки 

мнимые и подлинные // Одиссей: Человек в истории. 2017. 

М., 2018. С.233-250.  

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: 

Учебник. М., 2018. 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас.: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 768 бет. (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Мэнкью, Н.Грегори.  

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

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

Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens: Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

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

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



 

 

 

Жаңарту мерзімі 07.03.2018 

Модуль атауы және шифрі Демография: тарих, саясат  және үрдістер 

Модульға жауапты Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н. 

Модуль түрі БМТМ 

Модуль деңгейі Докторантура 

Аптасына сағат саны 6 

Кредит саны 6 (10) 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Білім алушылар саны Жиын  2018 

Модуль пререквизиттері 6М020300- Тарих  магистратурадағы   теориялық білім 

Модуль мазмұны  Демографиялық мәселелердің өзектілігі.  Халықтың және 

оның өзгеруін зерттеудің теориялық және практикалық 

маңызы, жекелеген демографиялық үрдістер және 

отбасылық тәртіп түрлерін, олардың басқа коғамдық 

құбылыстармен және үрдістермен өзара байланысы. 

Халық демография нысаны ретінде,  халықтың негізгі 

атрибуттық белгісі. Демографиялық үрдістер. 

Демографиялық құрылымдар. Демографиялық әдістер – 

статистикалық-математикалық, социологиялық  және т.б. 

Демографиялық және басқа қоғамдық үрдістердің негізгі 

өзара байланыстары. Қоғамдық өзгерістердің 

демографиялық факторы. Әлеметттік-экономикалық, 

саяси және басқа үрдістер халықтың өзгеруінің 

детерминанты ретінде. Басқа ғылымдар арасында 

демографияның орны, олардың тікелей және кері өзара 

байланыстары. 

Оқыту нәтижелері білу  және ұғыну: ғылыми таным әдіснамасы, тарихи 

танымның кәсіби саласында қолданылатын ғылыми 

зерттеу әдістері мен қабілеттерін; 

білімі мен ұғымын қолдану: ғылыми зерттеулердің 

кешенді үрдісін  жоспарлау, өңдеу, жүзеге асыру және 

түзетулер енгізу; 

пікір білдіру:  ұлттық және халықаралық деңгейде  

танылатын жарияланымдармен    ғылыми сала шекарасын 

кеңейтуге өзінің  жеке зерттеулерімен үлес қосу; 

коммуникативтік қабілеттер:  өзінің ғылыми саласының 

кәсіби тақырыбы бойынша  кең ғылыми қауымдастық 

және қоғаммен  пікір алмасу,  мәртебесі бойынша теңдес 

келетіндер арасында кәсіби құзыреттерін көрсету; 

оқуға қабілеттері: сыни талдау, жаңа және күрделі 

идеяларға баға беру  және синтездеу, өз білімін, өзін-өзі 

жетілдіру үшін ғылыми білімнің инновациялық 

формаларын қабылдау. 

Қорытынды бақылау түрі емтихан 

Кредит алу үшін шарттар Модульды оқу магистратураның ББ жағдайында оқу 

пәндері шеңберінде  алған білімдерге негізделеді. 

Модульдың ұзақтылығы 1 семестр 



 

Әдебиеттер Демография: современное состояние и перспектива 

развития. Учебное пособие. / Под ред. Д.И. Валентей., М., 

2017. 

Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. 

Ионцева. М., 2014. 

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. 

Демографические процессы в России XXI в. М., 2002. 

Бреева, Е.Б. Основы демографии М.: Дашков и К, 2009. - 

387 с. 

Демография и статистика населения /Под ред. И.И. 

Елисеевой. – М.: 2016. – 688 с. 

Демография. М.: КноРус, 2017. - 288 с. 

Шваб, Клаус.  

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

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

200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Жаңарту мерзімі 07.03.2018 



MODULAR DIRECTORY 6D020300 

 

Module name and cipher Postmodernism of historical science 

Responsible for the module Zhanbossynovа A. S., Igibaev S. K. 

Module type CMS 

Module level doctoral study 

Number of hours per week Nine 

Number of credits 9 (15) 

Form of training Fulltime 

Semester One 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Theoretical training in magistracy 6M020300-History 

Module content The main political, social, historical and epistemological 

trends of the era that influenced the development of 

historical science. Positivism, its methodological 

prerequisites and the largest representatives of the theoretical 

substantiation of this approach. Sh-V. Langlois and S. 

Sinobas. The main political, social, historical and 

epistemological trends of the era that influenced the 

development of historical science. Cliometric positivism 

Basic methodological principles of civilizational approach to 

history. The Decline Of The West O. Spengler. The concept 

of morphology of world history. Basic methodological 

principles of historical anthropology. The concept of 

otherness and dialogue of cultures. The concept of mentality. 

Works of classics of historical anthropology. 

Learning outcome knowledge and understanding: methodology of scientific 

knowledge, skills and methods of scientific research used in 

the professional field of historical knowledge; 

application of knowledge and understanding: planning, 

development, implementation and adjustment of the 

complex process of scientific research; 

expression of opinions: contribute with their own original 

research, deserving of publication at the national or 

international level, to the expansion of the boundaries of the 

scientific field; 

communication skills: to communicate on professional 

topics of their scientific field, with the wider scientific 

community and society, to demonstrate professional 

competence with equal status; 

ability to study: critically analyze, evaluate and synthesize 

new and complex ideas, perceive innovative forms of 

scientific knowledge for self-improvement, self-education 

 

Form of final control exam 

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

in the framework of academic disciplines in the conditions 

of master's degree 

Duration of the module 1 semester 

Literature Gurevich, A. Ya., Historian of the late twentieth century in 

search of a method. // Odysseus. M. 2016 



 

 

Knabe G. S. Socio-historical knowledge of the second half 

of the twentieth century, its deadlocks and the possibility of 

overcoming them. 2013. M. 2014 

Koposov N. E. what do you think the historians. M., 2002 

B. Croce, Theory and history of historiography. M., 2018 

Antipov G. A. the Historical past and the ways of its 

cognition. Novosibirsk, 2017. 

Barg M. A. Categories and methods of historical science. 

M., 2014.  

Block M. apology of history or the craft of the historian. 2-e 

Izd. M., 2016. 

Weber M. Selected works. 2-e Izd. M., 2016.  

 Guliga AV Art history. M., 2015. 

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) 

In Fromkin.  

Introduction to linguistics: [Textbook] / V. Fromkin. - 10 

heads. - Moscow: Science, 1978. M.]: National translation 

Bureau. Public Foundation, 2018. - 608 p.- (Spiritual 

modernization. New liberal arts education. 100 new 

textbooks in the Kazakh language) 

Harari, Yuval Noah.   

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - M.: 

publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

Date of update 07.03.2018 

Module name and cipher Social, economic and political history 

Responsible for the module Alekseenko A. N., Zhanbossynova A. S. 

Module type OMS 

Module level doctoral study 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6 (10) 

Form of training Fulltime 

Semester One 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Theoretical training in magistracy 6M020300-History 

Module content The module considers the most urgent problems of historical 

knowledge, as well as issues related to the expansion of 

interdisciplinary relationships and redefining the place of 

history in the system of modern social and humanitarian 

knowledge. The content of the course is aimed at the 

analysis of numerous innovations in the field of 

methodology, conceptual apparatus and tools of historical 

research, the disclosure of heuristic possibilities of new 

approaches and directions, achievements and cognitive 

boundaries of historical subdisciplines formed at the turn of 



XX-XXI centuries. as a result of "linguistic", "cultural", 

"pragmatic" and "visual" turns in historical knowledge, 

prospects of micro - and macro-approaches, global, regional, 

new local, comparative historiography, history of emotions, 

history of concepts, intellectual history, etc. 

Learning outcome knowledge and understanding: methodology of scientific 

knowledge, skills and methods of scientific research used in 

the professional field of historical knowledge; 

application of knowledge and understanding: planning, 

development, implementation and adjustment of the 

complex process of scientific research; 

expression of opinions: contribute with their own original 

research, deserving of publication at the national or 

international level, to the expansion of the boundaries of the 

scientific field; 

communication skills: to communicate on professional 

topics of their scientific field, with the wider scientific 

community and society, to demonstrate professional 

competence with equal status; 

ability to study: critically analyze, evaluate and synthesize 

new and complex ideas, perceive innovative forms of 

scientific knowledge for self-improvement, self-education 

Form of final control exam 

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

in the framework of academic disciplines in the conditions 

of master's degree 

Duration of the module 1 semester 

Literature K. Ginzburg Cheese and the worms: the Picture of the world 

of the Miller, who lived in XVI V. M., 2015. 

Grendy E. once again about microhistory // Casus: 

Individual and unique in history. 2016. M., 2017. P. 291-

302. 

 Grigoriev S. I. Historical anthropology on the wreckage of 

autocracy / / Clio. Journal for scientists. 2002.  No. 1 (16).  

Aporia of modern historical science imaginary and authentic 

// Odysseus: Man in history. 2017. M., 2018. P. 233-250.  

Kozlova N. N. Socio-historical anthropology: Textbook. M., 

2018. 

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) 

In Fromkin.  

Introduction to linguistics: [Textbook] / V. Fromkin. - 10 

heads. - Moscow: Science, 1978. M.]: National translation 

Bureau. Public Foundation, 2018. - 608 p.- (Spiritual 

modernization. New liberal arts education. 100 new 

textbooks in the Kazakh language) 

Harari, Yuval Noah.   

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: 

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - M.: 



 

 

publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

Date of update 07.03.2018 

Module name and cipher Demography: history, politics and processes 

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

Module type OMS 

Module level doctoral study 

Number of hours per week 6 

Number of credits 6 (10) 

Form of training Fulltime 

Semester One 

Number of students Set in 2018 

Module prerequisites Theoretical training in magistracy 6M020300-History 

Module content The urgency of the population issue. Theoretical and 

practical significance of the study of population and its 

changes, individual demographic processes and types of 

family behavior, their relationships with other social 

phenomena and processes. Population as an object of 

demography, the main attribute of the population. 

Demographical process. Demographic structure. Methods of 

demography-statistical-mathematical, sociological and other 

basic relationships of demographic and other social 

processes. Demographic factor of social changes. Socio-

economic, political and other processes as determinants of 

population changes. The place of demography among other 

Sciences, their direct and inverse relationships. 

Learning outcome knowledge and understanding: methodology of scientific 

knowledge, skills and methods of scientific research used in 

the professional field of historical knowledge; 

application of knowledge and understanding: planning, 

development, implementation and adjustment of the 

complex process of scientific research; 

expression of opinions: contribute with their own original 

research, deserving of publication at the national or 

international level, to the expansion of the boundaries of the 

scientific field; 

communication skills: to communicate on professional 

topics of their scientific field, with the wider scientific 

community and society, to demonstrate professional 

competence with equal status; 

ability to study: critically analyze, evaluate and synthesize 

new and complex ideas, perceive innovative forms of 

scientific knowledge for self-improvement, self-education 

Form of final control exam 

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

in the framework of academic disciplines in the conditions 

of master's degree 

Duration of the module 1 semester 

Literature Demography: current state and development prospects. 

Textbook. / Ed. by D. I. P. Valena., M., 2017. 



Modern demography / Under the editorship of A. Hello! 

Kvasha, V. A. Iontsev. M., 2014. 

S. Antonovka I., Medkov V. M., Arkhangelsky V. M. p. 

Demographic processes in Russia XXI century M., 2002. 

Breeva, E. B. principles of demography, Moscow: Dashkov 

and K, 2009. - 387 P. 

Demography and population statistics /edited by I. P. P. I. 

Eliseeva. - Moscow: 2016. – 688 p 

Demography. M.: KnoRus, 2017. - 288 p. 

Schwab, Klaus.  

The fourth industrial revolution: [textbook] / K. Schwab. - 

Moscow: Science, 1978. M.]: National translation Bureau. 
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 2. Академиялық күнтізбе: 

білім беру бағдарламасы бойынша сайтта  

 3. ЖОО басшылығы 
Ректор – з.ғ.к., доктор PhD Төлеген М.А. 
Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс бойынша проректор – доктор 
PhD Сералин Г.А.  
Оқу – әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор – б.ғ.д, доцент 
Мырзағалиева А.Б. 
Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор - п.ғ.к.  
Ровнякова И.В. 
ТФжХҚ факультетінің деканы м.а. – т.ғ.к. 
Өскембай Ә.А. 

Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының 

меңгерушісі – т.ғ.д. Жанбосинова А.С. 

 4. ЖОО туралы жалпы ақпарат:  

Қазіргі уақытта университет жоғары білім беру салаларындағы 

мемлекеттік білім беру қызметін жүргізу құқығына берілген лицензияға 

сәйкес көп деңгейлі құрылым шеңберінде мамандарды дайындауды жүзеге 

асырады кәсіптік орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік 

білімнің мерзімі жоқ:  

- 45 мамандықтар бойынша жоғары кәсіптік білім беру. Бұл ретте алу 

бойынша жоғары білім берудің оқу мерзімі 4 жыл, бакалавриатта - 

қысқартылған нысанда: 2 жыл, орта кәсіптік білім беру базасында жоғары 

білім беру базасында - 3 жыл. 

- 29 бейіндік және ғылыми-педагогикалық магистратура 

мамандықтары бойынша. 

- 3 мамандық бойынша докторантура. 

Университетте оқытудың несиелік жүйесі енгізілді: 2003-2004 жылғы 

оқу жылынан бастап студенттер үшін - экономикалық 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


мамандықтарындағы; 2004-2005 жылғы оқу жылынан бастап - барлық 

мамандықтағы 1 курс студенттер үшін жоғары кәсіптік білім беру. 

Қазіргі уақытта  оқу процесі  4 факультетте 19 кафедраларда жүзеге 

асырылады. 

 5. Ұсынылатын  оқыту бағдарламаларының тізбесі (оның ішінде 

оқыту бағасы): 

білім беру бағдарламасы бойынша сайтта 

 6. Бағдарламасына қабылдау мен есепке алу рәсімі (ереже) 

Осы Ереже Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 

жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 2012 жылғы 19 қаңтардағы N 111 

үлгілік қағидалар негізінде ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 487, 

ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 11 ақпандағы № 110 өзгерістер енгізілді. 

 1. Жалпы ережелер 

1. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (бұдан әрі университет) 

жалпы орта (орта жалпы) бар адамдар қабылданады, техникалық және 

кәсіптік (бастапқы және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі), жоғары 

(жоғары кәсіптік) білім. 

2. Университеттің студенттік контингентін қалыптастыру мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орындау (білім гранттарын), сондай-ақ азаматтардың өз 

қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу және өзге де ынтымақтастық туралы 

келісім арқылы жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға 

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ 

адамдарға және мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық 

негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі, егер олар осы деңгейде 

алғаш рет әскери оқу орындарын қоспағанда, білім алады. 

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық 

негізде тегін жоғары білім алуға құқығы Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарымен айқындалады. 

3. Олардың өтініштері бойынша ұпайларына сәйкес ұлттық бірыңғай 

тестілеу нәтижелері бойынша берілген адамдарды қабылдау конкурстық 

негізде жүзеге асырылады (бұдан әрі - ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан 

әрі АКТ). 

4. АКТ жалпы орта білім беру ұйымдарын бітірушілер үшін жүргізіледі 

(жалпы орта) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері 

(кәсіптік бастауыш және орта, послесредних) өткен жылдардың емес, 

жалпы білім беретін мектептерді бітірушілердің сынағына қатысқан 

халықаралық оқушылар алмасу желісі бойынша шетелде жазуды үйренген, 

республикалық музыкалық интернат-мепктептерінің түлектері адамдарды, 

сондай-ақ шет елде оқу орындарын бітіргендер 17-ден 23 шілде. 

 5. Ақылы негізде оқу үшін адамдарды қабылдау қабылдау комиссиясы 

жүзеге асырады. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар адамдарды 

қабылдау (колледждер), мамандығы бойынша оқуға ақылы негізде алу 

мерзімдері қысқартылған тарды нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 

ҚР БҒМ ұқсас мамандықтар тізбесін бекітеді. 

Жоғары білімі бар адамдардың университетінің ақылы негізде оқуға 

қабылдау қысқа мерзімдерде әңгімелесу негізінде қабылдау комиссиясы 

жүзеге асырады.  

6. Кіріспе емтихандары квотасы бойынша шетелдік азаматтар үшін 

бөлінген мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде дербес 



университетінің қабылдау комиссиясы жүзеге асырылады. ҚР БҒМ 

студенттер қатарына қабылдау бұйрығының негізінде жүзеге асырылады. 

Шетел азаматтарын оқуға қабылдауды ақылы негізде қабылдау комиссиясы 

жүргізілетін әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады қорғайды. 

7. Шығармашылық мамандығы шығармашылық емтихандар қабылдау 

ескере отырып жүзеге асырылады. 

20 маусымнан 1 шілдеге арналған өтініштерді қабылдау шығармашылық 

мамандығы университеттің қабылдау комиссиясымен жүргізіледі. Тек бір 

шығармашылық мамандығы, мамандығы келіп түсетін шығармашылық 

көрсетеді. 

8. Шығармашылық 5В010800"- Дене шынықтыру мен спорт 5В050400- 

"Бастапқы әскери даярлық", 5В010400-"Музыкалық білім", 5В010600- 

"Журналистика" мамандығына келіп түсетіндер   қабылдау комиссиясына 

шығармашылық емтихандар тапсырады. Шығармашылық емтихандар саны 

екі. Шығармашылық емтихандар 7 шілдедеөткізіледі Шығармашылық 

бойынша ең көп балл  - 25. Шығармашылық бойынша 10 балл алған 

адамдар осы мамандық бойынша кешенді тестілеге кіруге жол берілмейді. 

Қайта тапсыру шығармашылық емтиханда рұқсат етілмейді. Мамандығы 

бойынша баллдар тұратын адамдар үшін шығармашылық арналған тестілеу 

екі пәндер ескеріледі: мемлекеттік немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы. 

Талапкерлер, таңдаған мамандығы бойынша білім беру грантын алуға 

арналған конкурсқа бір мамандықтағы шығармашылық, оның ішінде 

"Алтын белгі" белгісін иелері қатысады. 

 9. Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін талапкер 

университеттің қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады: 

- өтініш белгіленген үлгідегі бланкі; 

- білімі туралы құжат (түпнұсқасы); 

ҰБТ серитификаты немесе жеңілдіктерге құқық беретін құжат (бар болса); 

- 3x4 мөлшері - екі фотосурет; 

- 086-у нысанындағы медициналық анықтама 

- фотосуреті бар жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі. 

 2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша конкурсқа қатысу 

10. Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысу үшін талапкер 

таңдаған мамандығын өтініште көрсетеді, ЖОО осы мамандық бойынша 

білім гранттарын орындауға қатысады. 

Сәйкес келу кезінде талапкер төрт мамандық таңдау бойынша нысанасын 

көрсете алады. 

11. Ұсынатын құжаттар шет тілінде қазақ немесе орыс тілдеріндегі 

нотариат куәландырған аудармасы болуы тиіс. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттары белгіленген 

тәртіппен нострифицираландырылуы тиіс. 

12. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ бала 

кезінен мүгедектердің, мүгедек балалар үшін медициналық-әлеуметтік 

сараптама (МӘС) таңдаған мамандық бойынша оқуға ұстауға кедергі жоқ 

екені туралы қорытынды ұсынады. 

Ережеде белгіленген мерзімде білім беру грантын алуға басым құқығы бар 

адамдар осы құқықты растайтын құжат береді және өтініш қабылдау 

комиссиясына университеттің білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу 

үшін. 

13. Білім беру грантын алуға конкурсқа қатысу үшін өтініш тапсыру 

мерзімі 23- 31 шілде. 

14. ҰБТ мен кешенді тестілеу нәтижелері бойынша балл алу үшін қажетті 



ең аз саны 50, оның ішінде кемінде 7 балл, профильді пән бойынша 

студенттер саны (кемінде 10 әрбір шығармашылық өтуге). 

15. Қабылдау квотасының білім беру грантын алуға конкурсқа қатысатын 

азаматтар үшін белгіленген (жетім балалар мен ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалардың, І және ІІ топтағы мүгедектердің, 

соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен кепілдіктер мен 

соғыс мүгедектеріне, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балаларды 

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ 

адамдар үшін) барлығына қолданылады, университет мәлімдемесінде 

қарастырылады. 

3. Кешенді тестілеу жүргізу 

16. ҚР Білім және ғылым министрлігінің шешімі бойынша ақпараттық-

түсіндіру жұмысын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жоғары оқу 

орындарына түсетін тұлғалардың кешенді тестілеу үшін (бұдан әрі - 

мемлекеттік комиссиялар) мемлекеттік комиссиялар құрылады. 

17. ҰКТ-ға қатысу үшін белгіленген үлгідегі бланкіде бітіргені туралы 

дипломды немесе жалпы орта білім берудің (жалпы орта) аттестатты 

техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі) білім беру төленгені туралы түбіртек (түпнұсқасы), тестілеуге 

қатысқаны үшін 3x4 мөлшері екі фотосурет, 086-у нысаналы медициналық 

анықтама, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін 

түсетін университеттің қабылдау комиссиясына тапсырады және өтініш 

береді. 

ҰКТ-ға қатысу үшін өтініш тапсыру мерзімдері 20 маусымнан бастап 9 

шілдеге дейін. Кешенді тестілеу 17 - 23 шілдеде жүргізіледі. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ бөлімшесіне 24 маусымнан бастап 10 

тамызына дейін Моңғолия азаматтары үшін бекітілген кестеге сәйкес 

қабылдау ережелерімен (Алматы қ., Баян-Өлгей Аймағы, Монғолия) 

кешенді тестілеу өткізіледі. 

Талапкер кешенді тестілеуге, жеке басының куәлігі (төлқұжаты) және 

емтихан рұқсаттамасымен келуі тиіс. 

18. Кешенді тестілеу талапкердің қалауы бойынша қазақ немесе орыс 

тілдерінде орта білім беретін оқу бағдарламаларының көлемінде төрт пән 

бойынша жүргізіледі: Қазақ немесе орыс тілі (оқыған тілі), Қазақстан 

тарихы, математикадан және таңдау бойынша пән тандалған мамандыққа 

байланысты анықталады. 

19. Кешенді тестілеуге 2 сағат 30 минут бөлінеді. Тестті қайта тапсыруға 

жол берілмейді. 

20. Кешенді тестілеу жүргізу кезінде  оқулықтар, әдістемелік әдебиеттерді 

басқа материалдарды пайдалануға, орнын алмастыруға, ұялы байланыс 

құралдарын пайдалануға (пейджер, ұялы телефондар) жол берілмейді. 

21. ҚР БҒМ өкілі тиым салынған заттарды анықтау және жою актісін 

жасайды, Талапкер сондай-ақ осы Қағидалардың 16 б. бұзған жағдайда 

тестілеу нәтижелерін жою туралы шешім қабылдайды. 

22. Түсетін емтихан тапсыруға арналған материалдарды өңдеу үшін 

бөлінген уақыт өткеннен кейін бас тартқан жағдайда, ҚР БҒМ өкілі акті 

жасайды. Бұл ретте аталған тұлғаның емтихан нәтижелері материалдары 

жіберілмейді. 

23. Әр пән бойынша тест тапсырмаларының саны - 25. Әрбір тест 

тапсырмасына берілген дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланады. 

24. Дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу нәтижелерін өңдеуді аяқтағаннан 

кейін ілінеді. 



25. Кешенді тестілеу нәтижелері мемлекеттік комиссия оны өткізудің күні 

жарияланады. 

26. Тестілеу мемлекеттік комиссия тест өткізілгеннен кейін күнтізбелік үш 

күн ішінде кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша әрбір қатысушыға 

берілетін белгіленген үлгідегі сертификат жазылады. 

27. Тестілік тапсырмаларды бағалау кезіндегі бірыңғай талаптарды 

сақтауды қамтамасыз ету мақсатында және даулы мәселелерді шешу, 

кешенді тестілеу қатысушыларының құқықтарын қорғау үшін 

апелляциялық комиссия тестілеуді өткізу кезеңінде құрылады. 

Кешенді тестілеу нәтижелерімен келіспейтін тұлғалардың өтініштерін 

қарау үшін апелляциялық комиссия тест тапсырмаларын қарау үшін 

құрылады. 

28. Апелляциялық комиссия тестілеуге қатысушылардың тест 

тапсырмаларының мазмұны бойынша өтініштерін қарайды және 

қабылдайды және техникалық себептер бойынша баллдарды қосу туралы 

және апелляция қорытындылары туралы оны республикалық 

аплелляциялық комиссияға енгізеді. 

29. Апелляция жеке өзі өтініш тестілеуге қатысушысының апелляциялық 

комиссия төрағасының атына беріледі. Тест тапсырмаларының мазмұны 

бойынша техникалық себептер бойынша кешенді тестілеу нәтижелері 

жарияланғаннан кейін келесі күнгі 13 сағат 00 минөтке дейін өтініш 

апелляциялық комиссиямен бір күн ішінде қаралады және қабылданады. 

Өтініш берушінің оның жеке басын куәландыратын құжаты тестілеуге 

рұқсаттамасы өзімен бірге болуы тиіс. 

Апелляциялық комиссия әрбір адамның жеке тәртіппен компаниялармен 

жұмыс істейді. Адам апелляциялық комиссияның отырысына келмеген 

жағдайда, оның апелляция арналған өтініш қарастырмайды. 

Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссия төрағасы 

басқарады. 

 4. Университеттің студенттері қатарына қабылдау 

30. Қабылдау комиссиясы университеттің студенттері қатарына қабылдау 

10- 25 тамызда 

жүргізіледі. Қабылдау туралы арызға, университетінің қабылдау 

комиссиясы келесі құжаттарды жібереді: 

- жалпы орта (техникалық және кәсіптік), орта кәсіптік (орта білімнен 

кейінгі) немесе бастапқы туралы құжат (жалпы орта), кәсіптік жоғары білім 

(түпнұсқасы); 

- 3x4мөлшерлі фото; 

- 086-У нысанындағы медициналық анықтама және екпелер туралы карта; 

- ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаты; 

- білім беру грантын тағайындау туралы куәлік (ол болған жағдайда); 

- өтемді төлеу туралы түбіртекті және білім беру қызметтерін көрсету 

туралы шарт (ақылы негізде кіретіндер үшін); 

- еңбек кітапшасын (болған кезде оны талапкерді арналған университетке 

түскен кезде күндізгі бөлімшесі) немесе еңбек кітапшасынан үзінді 

көшірме (келіп түскен кезде сырттай тәмамдаған). 

- талапкердің сауалнамасы. 

Портал арқылы электронды тіркелуден өтеді. 

31. Қабылдау туралы өтініш береді және білім беру грантын тағайындау 

туралы куәлік алған адамдар университеттің ректорының бұйрығымен 

студенттер қатарына қабылданады. 

32. Жалпы орта білім беру ұйымдарының түлектері ҰБТ кешенді тестілеу 



тестілеу нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың өткен қатысушылар 

университетке есептеледі, кемінде 50 балл жинаған мынадай пәндер 

бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі (оқыған тілі), Қазақстан тарихы, 

математикадан және таңдау бойынша пән, оның ішінде кемінде 7 балл, 

қалғандары бойынша пәндер профильді пән бойынша (кемінде 10 әрбір 

шығармашылық өтуге) - кемінде 4 балл. 

33. Кемінде 4 балл, ҰБТ немесе кешенді тестілеу шеңберінде алған 

жағдайда тапсырылатын адамның ақылы оқуға немесе білім беру 

гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға жол берілмейді. 

Мамандық және есептеу тілдік бөлімшелер бойынша жеке жүргізіледі. 

Мамандығы бойынша жинаған белгіленген оның шығармашылық 

емтихандар қабылдау үшін осы емтихандарға ескере отырып жүргізіледі. 

34. Білім беру кредитін түсетін рәсімделген жағдайда берілетін анықтама 

болуы туралы тиісті құжаттарды ұсынған кезде оның екінші деңгейдегі 

банктер, студенттер саны есептеледі, бұл ретте оған түсетін университеттің 

Банктің қарауына беріледі, білім беру кредитін төлеуге берілетін білім беру 

қызметтерін көрсету шартында белгіленген тиісті сомасын төлеу бойынша 

мерзімін ұзарту талапкерді алынғанға дейінгі ресімдеу кезеңінде көп емес, 

бірақ банктің анықтамасын алған кезден бастап төрт апта ішінде. 

35. Ұсынылатын құжаттар шет тілінде қазақ немесе орыс тіліне нотариат 

куәландырған аудармасы болуы тиіс. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды 

нострификациялау рәсімінен өтеді түсіргеннен кейін тұлғаларға заңнамада 

белгіленген тәртіппен бірінші семестр бойы айтылды. 

36. Осы Ережеде регламенттелген Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ 

қабылдау комиссиясы өз бетінше қабылдау  мәселелерін шешеді және 

хаттамамен рәсімделеді. 

Ақпарат 

(курстар 

каталогы) 

1 Оқыту бағдарламаларының жалпы сипаттамасы 

Дәрежесі / біліктілігі: 

Бакалавр мамандықтары бойынша білім беру 5В011400 - "Тарих" 

Оқыту деңгейі (сатысы): 

Кейіннен жалғастыру мүмкін (магистратура) білім және жоғары білім 

"Тарих" 6М020300 6М011400 арналған сатылар "Тарих". 

Бағдарламасын қабылдау жөніндегі талаптар: 

Бағдарламасын қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу 

орындарына қабылдаудың үлгілік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

Мамандығы - "Тарих" Мектеп "курсын Дүниежүзі тарихы" 5В011400 түсу 

үшін профайл тәртіпті таңдау қажет. 

- 2,3,4 курстар бойынша бағамдар бойынша - жүзеге асыру кезінде - оқу 

жоспарындағы айырмашылық, ол міндетті компоненттің бес пәндердің 

академиялық ұтқырлық аспауы тиіс. 

Білім беру және кәсіптік мақсаттар: Одан әрі оқу бағдарламаларының / 

мүмкіндігі: 

Мамандығы бойынша бакалавр 5В011400-Тарих мынадай кәсіби қызмет 

түрлерін орындай алады: 

- білім беру (педагогикалық); 

- ғылыми-зерттеу; 

- кеңес берушілік; 

- мәдени-ағарту; 

- ұйымдастыру-басқару. 

Мамандығы бойынша бакалаврлар 5В011400-Тарих мынадай 

функцияларды орындай алады: 



- білім беру мекемелерінің педагогикалық қызметін жүзеге асыруға; 

қамтамасыз етуге оқытудың, тәрбиенің және дамытудың бірлігі; 

- оқыту әдістері мен технологиясын жетілдіру; 

- педагогика, тарих саласында зерттеулер өзекті бағыттарға анықтауға; 

- оқу процесін ұйымдастыру мен мәселелер бойынша консультациялық 

көмек көрсетуге журнал; 

- оқу орнының қызметін басқару; 

- құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын үйлестіруге, қоғамдық ұйымдар; 

оқушылар арасында мәдени-ағарту жұмысын өткізуге. 

Кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері. 

Кәсіби қызметтің үлгілік міндеттері бакалаврларда болып табылады: 

- білім беру процесінің тиімділігін арттыру; 

- сабақ, сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау; 

Тарих - оқыту әдістемесін жетілдіру; 

- білім беру саласындағы басқарушылық шешімдер қабылдау жүйесін 

жақсарту. 

Кәсіби қызметтің бағыттары 

- Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, мұражайтану; 

- археология; этнология; мұрағат 

Кәсіби қызметтің мазмұны. 

Кәсіби қызметтің негізгі мазмұны бакалавр-тарихшыда мыналарды 

қамтиды: 

- білім беру (педагогикалық); 

- тәрбие; 

- өндірістік-басқарушылық; 

- мәдени-ағартушылық; 

- консультациялық-рефераттық. 

Негізгі мамандығы бойынша бакалавр 5В011400-Тарих құзіреттілігіне  

қойылатын талаптар міндетті: 

Білуі қажет:  

- процестер мен құбылыстар тірі және өлі табиғаттың түсінген және кәсіби 

міндеттерді шешу үшін қажетті деңгейде орындау кезінде туындайтын 

қоғамдық өмірдің, таным иеленуге әдістермен зерделеу; 

базистік құндылықтар - мәдениет туралы, Қазақстанның мәдениет және 

өркениет орны; 

әдістері, жеке адамның, оның қызметі мен субъектісі ретінде адам туралы, 

индивид даралықты зерделеу; психологиялық факторлардың рөлін түсіну 

және еңбек саласындағы қолданбалы сипаттағы оқыту, тәрбиелеу, қарым-

қатынас проблемаларын шешуге; 

- жердің орны туралы оның қызметтің қоршаған ортаға адамның 

эволюциясы мен әсері. 

Білуі тиіс:  

- Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздері, ұйымның құқықтық 

жүйе және сот және өзге де құқық қолдану және құқық қорғау 

органдарының; құқықтық және нормалары бар болмысымен-әдеп кәсіптік 

қызмет саласында; 

экономикалық теория - негізгі базалық ұғымдар экономикалық үдерістердің 

мәнін түсіну; 

- оқыту мен дамыту, оқу қызметінің негізгі бағыттары байланыс 

проблемасын шешу, олардың құрылымы мен функцияларын ұйымдастыру 

қағидаттарын оқыту; 

- Деректану, Қазақстан тарихы бойынша қосалқы тарихи пәндер кешені - 



теориясының негіздері және әдіснама көздері: тарихи хронология, 

нумизматика және т.б.; 

- Орталық Азия халықтарының тарихи географиясы мен Қазақстанның 

мәдениет бірыңғай тұжырымдамалық көзқарастарды зерттеу 

ерекшеліктерін, сондай-ақ Отан тарихын; 

- арнайы пәндер бойынша мамандықтың міндетті минимумы: 

Қоғамдық тарих, археология, тарих, этнология, орта ғасырлар тарихы, 

ежелгі және ортағасырлық тарихы, ежелгі әлемнің антикалық дүние 

тарихы, Қазақстанның жаңа және Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 

тарихнама, көрші мемлекеттердің мен халықтардың, шет елдердің тарихы; 

- жалпы психология және жалпы педагогика негіздері; педагогикалық 

қызметте құралдары мен әдістер білу: 

- әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар өздерінің кәсіби қызметінде әр түрлі 

әдістерін пайдалану; 

-жаңа білімді пайдалана отырып, заманауи білім беру технологиялары 

ғылыми негізде өз еңбегі ұйымдастыру; 

-кәсіби қызметте - компьютерді пайдалану; 

- психологиялық мәселені көре білу құзыреттілігі шеңберінде қарастырады. 

Дағдылары болуы қажет :  

- археологиялық, этнографиялық экспедицияларда іс жүзінде жұмыс 

дағдылары; 

- орта білім беру бағдарламасы бойынша оқу сабақтарын жүргізу 

әдістемесіне тарих бойынша әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстары, 

оқу-тәрбие жағдайлардың қарапайым білімдерді дағдыларын, тарих 

кабинеттерін құру жөніндегі талдау; 

- Латын немесе араб тілі деректерінің негіздерімен жұмыс істеу үшін 

құзыреттілігінің болуы: 

- педагог және ғылыми қызмет міндеттерді шешуде кәсіби-педагогикалық 

оқушылар мен студенттердің білім мен дағдылар бағалауда. 

Магистратурада оқу бағдарламасы аяқталғаннан кейін "Тарих" 6М020300 

және "Тарих", 6М011400 "Тарих" білімі бойынша  бакалавриатта 5В011400 

білімін жалғастыра алады.  

Білім 

алушылар 

үшін 

қосымша 

ақпарат 

Тұрғын жай - 1789 орындық қолайлы Үй, студенттердің онда сабақтарға 

дайындалуына  және демалуы үшін жағдайлар қарастырылған. 

«Кітапхана», «Оқу залы» және «Интернет-кафе» жұмыс істейді. 

Тамақтандыру – 150 орындық, оқу ғимаратындағы асхана уақтылы және 

сапалы тамақтануды қамтамасыз етеді. 

Мекен- жайы Тамақтану 

объектісінің  

атауы 

(асхана, кафе, 

буфет) 

Өткізу 

қабілеті 

(отыратын 

орын 

саны) 

Тамақтану объектісінің 

болуы санитарлық 

ережелер мен нормаларға 

сәйкестігі туралы 

санитарлық-

эпидемиологиялық 

қорытынды 

(күні мен нөмірін) 

Оқу ғимараты №1 

(30-Гв.дивизия 

көшесі 34) 

Асхана 

 
Асхана 

60 

  

  

 

32 

№ 1537 

10.08.2010 ж. 



Медициналық қызмет көрсету - медициналық қызмет көрсету жүзеге 

асырылады (СЭС талаптарына сәйкес келеді және икемді өндіріс жүйесі), 

мұнда студенттерге, университеттің дәрігерлік пунктінде дәрігерлік 

бақылаулар профилактикалық шаралар жүргізіледі, алғашқы медициналық 

жәрдем көрсетіледі. Қалалық № 1 Медициналық қызмет көрсету туралы 

шарт бар, студенттермен  "Дөңгелек үстелдер" қалалық "Денсаулық 

орталығының" кездесуі ұдайы өткізіледі. Аурухана қызметкерлері 

  

Оқу ғимараты 

№2, 

 (Бажов көшесі,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010 ж. 

Оқу ғимараты 

№3     

(30-Гв.дивизия 36) 

Асхана 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009 ж. 

Оқу ғимараты №4  

(Революционная 

2а) 

Асхана 

 

28 № 915 

10.06.2009 ж. 

Оқу ғимараты №7  

 (Ворошилова к. 

14) 

Асхана 

 

32 № 1535 

10.08.2010 ж. 

Оқу ғимараты №9  

(Крылов к. 72) 

Асхана 

 
 

36 № 1536 

10.08.2010 ж. 

 



санитарлық жай-күйін бақылауды жүзеге асырады, тиісті объектілер мен 

жатақханаларды ұстау үшін жауапкершілікті осы жағдайлардың денсаулық 

сақтау пунктіне, оқу ғимараты меңгерушісі - коменданттар атқарады. 

Студенттік кеңсе - жастар саясаты орталығы топтасқан Жастар ісі 

комитеті мәдениет орталығы, сондай-ақ бұрын құрылған және құрылымдық 

бөлімшесі болып табылатын өзіне Университеттің студенттік жастар 

бірлестіктер: "Нұр Отан" ХДП жастар қанаты республикалық жастар 

ұйымының филиалы "Жас Отан", "Альянс Қазақстан студенттері", "Қыран" 

полициясы студенттік жәрдем жасағы, Студенттік жастардың еңбек 

отрядтары.  

Жабдықтар,  оқу залы, кітапхана және т.б. компьютерлік сыныптар 

кіреді 

 Студенттік ассоциациялар 

 "Қыран" полицияның әрекет етуімен студенттік жасағы 

 ШҚМУ дебат клубы 

 Студенттік Заң клиникасы 

 "Әлем" - хореографиялық студиясы 

 Қазақ фольклорлық ансамблі 

 студенттік театр 

  факультеттердің КВН командалары 

жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі 

      жас ақындардың "Жас қалам" шығармашылық бірлестігі 

 

Кредиттер көрсетілген бағдарламалар құрылымы  

Пәндер 

циклы 

Пәндер коды Пәндердің атауы ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

1 курс 

БД ОК INiST -5201 Тарих ғылымы және заманауи 

көзқарастар 

Историческая наука и современные 

теории 

Historical science and modern 

technologies 

5 1 

БД КВ IiMIN -5202 Тарих ғылымының теориясы және 

әдіснамасы 

Теория и методология исторической 

науки  

Theory and methodology of historical 

science 

5 1 

БД КВ IP -5203 Күнделікті тарих 

История повседневности 

History of daily occurence 

5 1 

ПД КВ SEITiM -1301 Әлеуметтік-экономикалық тарих: 

теория және әдіснама 

Социально-экономическая история: 

теория и методология  

Social-Economic history: theory and 

methodology 

5 1 

ПД КВ OPI -1302 Қоғамдық-саяси тарих: теория және 5 1 



әдіснама  

Общественно-политическая история: 

теория и методология  

Social-political history: theory and 

methodology 

ПД КВ 

APDK -1301 

Қазақстан демографиясының өзекті 

мәселелері  

Актуальные проблемы демографии 

Казахстана  

Actual problems of a demography of 

Kazakhstan 

5 1 

ПД КВ 

SDPK -1302 

Қазақстанның әлеуметтік-

демографиялық саясаты  

Социально-демографическая политика 

Казахстана  

Social population policy of Kazakhstan 

5 1 

 Кешенді емтихан және ДД қорғау 

Әрбір пән бойынша ауызша және жазбаша үлгіде, емтихан билеттері немес 

тестілеу түрінде емтихан тапсырылады. 

6-семестрде докторлық диссертация қорғалады және мамандық бойынша 

кешенді емтихан тапсырылады.  

Докторантпен жасалған жоба ашық түрде Диссертациялық Кеңестің мәжілісінде 

қорғалады.  

 Әр пән бойынша лекторлардың аты жөні:  

1) Алексеенко А.Н., тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры, «Әлеуметтік-экономикалық тарих: теория және 

әдіснама» курстарын оқиды; 

2) Алексеенко А.Н., тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры, «Демографияның өзекті мәселелері» курстарын 

оқиды; 

3) Жанбосинова А.С., тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры, «Тарих ғылымы және қазіргі заман теориялары», 

«Күнделікті өмір тарихы», «Әлеуметтік-саяси тарих: теория және әдіснама», 

4) С.К. Игибаев, тарих ғылымдарының докторы Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры, «Тарих ғылымдарының теориясы мен әдістемесі» 

пәні бойынша курстар оқиды. 

 2 Жекелеген пәндерді сипаттау (курстар, юнит) 

 

Қосымша 1А 

Жекелеген пәндерді сипаттау (курстар, юнит): 

КУРСТЫҢ АТАУЫ /ПӘНДЕР/ЮНИТ Тарих ғылымы 

Тарих 

ғылымы 

және қазіргі 

теориялар 

Пәннің коды Пәннің типі Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны  

INiST -5201 МБММ 1 1 3 

Лектордың/профессордың аты-жөні  Жанбосинова А.С. 

Курстың мақсаты ғылыми-тарихи зерттеулердегі жаңа бағыттар және ғылыми пән ретінде 

тарихтың негізгі теориялық мәселелерімен докторанттарды таныстыру. 

Пререквизиттер: Деректану және тарихнаманың іргелі мәселелері, Дүниежүзілік 

тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарастар 

Курстың мазмұны/пәннің: қазіргі ғылыми-теориялық теориялардың тарих ғылымына 

әсері. Модернизациялау дәуірінен кейінгі әлемдік тарихнамадағы қазіргі қағидалар. Тарих 



ғылымының дамуына лингвистикалық және мәдени бетбұрыстардың әсері. Гуманитарлық 

білімдегі структруалистік революция және оның тарихи дәуірге әсері.  

Құзіреттіліктері: Аспаптық құзіреттіліктері  

білу: 

- ХХ ғасырдың соңы ХХІ ғасырдың басындағы тарих ғылымының дамуындағы негізгі 

тенденциялар; 

- тарихи үрдістің тұжырымдамасының мазмұны; 

- социология және мәдени антропологиядағы;  философиядағы негізгі структруалистік 

теориялар,  

істей алу: 

- тарихи зерттеудің теориялық проблемасын ойлап және таба алуы;  

- қазіргі теориялық-әдіснамалық тұжырымдамаларды нақты ғылыми-тарихи мәселелерді 

шешуге бейімдеу; 

- ғылыми зерттеудің әдістері және пронциптерінің кең шеңберін пайдалану; 

меңгеру: 

- ғылыми-тарихи зерттеудің әдіснамасын; 

- ғылыми-тарихи зерттеудің әдісін; 

- гуманитарлық ғылымдардың әр түрлі салаларында фактілік мәліметтерді жинаудың 

теориялық дағдылары, ғылыми зерттеудің нәтижелерін талдау және насихаттау және 

ғылыми зерттеулерге қолдану. 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода. // Одиссей. М. 2016 

Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй половины ХХ века, его тупики и 

возможности их преодоления // Одиссей. 1993. М. 2014 

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2012 

Кроче Б. Теория и история историографии. М., 2018 

Мучник В.М. Историческое сознание на пороге XXI века. От логоса к мифу // 

Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 25. Томск. 

2015 

 

Әдістері/бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс 

 

КУРСТЫҢ АТАУЫ /ПӘНДЕР/ЮНИТ  

 

Тарих 

ғылымының 

теориясы 

және 

әдіснамасы 

Пәннің коды  

 

Пәннің типі Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны  

IiMIN -5204 МБММ 1 1 3 

 

Лектордың/профессордың аты-жөні Игибаев С.К. 

Курстың мақсаты -ғылыми-тарихи зерттеулердегі жаңа бағыттар және ғылыми пән 

ретінде тарихтың негізгі теориялық мәселелерімен докторанттарды таныстыру. 

Пререквизиттер: Деректану және тарихнаманың іргелі мәселелері, Дүниежүзілік 

тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарастар 

Курстың мазмұны/пәннің: Методология және тарихтың әдістемесі: өзара-қатынас 

мәселесі. Тарихи зерттеудің теориясы және әдістемесі арасындағы өзара байланыс. Тарих 

методологиясының құрылымдық компоненттері. Тарихи гносеология және онтология. 

Тарихтың теориялық мәселелері. Теориялық және нақты-тарихи білімнің ара-қатынасы. 

Тарихи білімдегі методологияның маңызы. Методологияның міндеттері. Тарихтың 

теориясы түсінігінің ойы, тарихтың методологиясының, тарих  эпистемологиясы, тарих 



философиясы  және ара-қатынасы. Тарихи теория: түсінігі және мазмұны. Тарихи білімнің 

философиялық-методологиялық проблемаларын шешудегі тарихшылар және 

философтардың ынтымақтастығы. Тарих және философиялық білім. Тарих философиясы. 

Метатарих.  

Құзіреттіліктері: Аспаптық құзіреттіліктері  

білу: 

- тарихи процестің тұжырымдамасының мазмұны; 

- тарихи зерттеудің нақты-тарихи әдістері және қағидалары;  

меңгеру: 

- тарихи зерттеудің теориялық мәселесін табу және ойлау; 

- қазіргі теориялық-әдіснамалық тұжырымдамаларды нақты ғылыми-тарихи мәселелерді 

шешуге бейімдеу; 

- ғылыми зерттеудің әдістері және пронциптерінің кең шеңберін пайдалану; 

игеру: 

- ғылыми зерттеудің әдіснамасын; 

- ғылыми зерттеудің теориялық дағдыларын. 

Ұсынылған әдебиеттер: 

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) 

Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 2017. 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 2014.  

Барг М.А. Эпохи и идеи. М., 2017. 

Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. М., 2016. 

Вебер М. Избранные произведения. 2-е изд. М., 2016.  

 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 2010. 

 

Әдістері/бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс 

 

КУРСТЫҢ АТАУЫ /ПӘНДЕР/ЮНИТ 

  

Күнделікті 

тарих 

Пәннің коды Пәннің түрі Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны  

IP -5202 МБММ 1 1 3 

 

Лектордың аты-жөні/профессордың  А. Жанбосинова 

Мақсат: жаңа ғылыми бағыт ретінде күнделікті тарихпен таныстыру. Күнделікті тарих 

тұрмыстық тарихтан тарихшының күнделікті ой қорытуына қоршаған ортаның 

материалдық шындығы емес, керісінше қарастырылатын кезеңдегі адамдардың күнделікті 

өмірінде қандай ой жатыр, сонымен өзгешеленеді. Бұл көзқарас «кішкене адам» тарихына 

қатысты және ғылымды гуманизациялаудың жаңа үрдісін бейнелейді, басқа 

мамандықтардың өкілдері және кәсіби тарихшылар мамандарды даярлау жүйесінде 

неғұрлым мықты позицияларды алады.   

Пререквизиттер: Магистратураның ОБ жағдайындағы оқу пәндері шеңберінде алынған, 

білімдердің базасында модулді оқыту  

Курстың мазмұны/пәннің: Күнделіктілік білім ретінде. Тарихи антропологияның 

әдіснамасы. Феноменолді социология. Күнделіктілік толық адамзатттық тұрмыстың 

ядросы. Үй, баспана, тұрмыс күнделіктіліктің сипаттамасы ретінде. Отбасы мәдениеттің 

реттеуші кеңістігі ретінде.  Тамақтану мәдениеті. Бейнелік мәдениет. Музыкалық 

мәдениет. Байланыс мәдениеті. Күнделіктілік және өзінің әлемі. Дәстүрлі моделдеу 

ресейлік күнделіктіліктің мәндік сипаттамасы ретінде. Күнделіктілік, сезімдерді және 



аффектілерді меңгере білудегі мінез-құлық әлемі ретінде. Күнделіктілік морфологиясы.  

Күнделіктілік мәдениеттің тарихи түрлері. Ұлттық және жалпыадамзаттық мәдениеттің 

тарихындағы күнделіктілік мәдениеттің орны және рөлі. 

Құзіретттіліктер Жүйелік  құзіретттіліктер   
- күнделікті тарих бойынша этнологтардың, социологтардың, тарихшылардың жұмысында 

негізгі мәселені білуі;  

- күнделікті тарих мәліметтерін әлеуметтік тарих бойынша зерттеулерде және жеке 

ғылыми зерттеулерде қолдана білу; 

- күнделікті тарих бойынша деректермен жұмыс кезінде түсініктерді және тарихтың 

әдістерін, тарихи-антропологиялық көзқарастарды, салыстырмалы-тарихи әдістің  

дағдыларын пайдалану, күнделіктілік құрылымын пәнаралық оқыту әдіснамасын меңгеру.  

Ұсынылған әдебиеттер: 
Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация / С.Г.Тер-Минасова. - [б. 
м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. 
Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық). 
Фромкин В. 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) 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки– М., Наука, 2014. - 341с. 

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. Прогресс, - М.: 2016. 

622 с. 

Блок М. Апология истории. М., 2016. 

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии 

// Социальная история. . М., 2014. С. 77-100. 

 

Оқыту әдістері:сөйлеу, көрнекілік, тәжірибелік. 

Әдістері/бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс 

 

КУРСТЫҢ АТАУЫ /ПӘНДЕР/ЮНИТ  

 

Әлеуметтік-

экономикалық 

тарих: теория 

и 

методология 

Пәннің коды Пәнні типі Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны  

SEITiM -

5303 

МБММ 1 1 3 

 

Лектордың аты-жөні/профессордың  Алексеенко А.Н. 

Мақсат – теориялық базаны және қазіргі методологиялық көзқарастарды талдау 

негізінде, әлеуметтік-экономикалық тарихтың негізгі даму кезеңдерін оқыту.  

Пререквизиттер: Магистратураның ОБ жағдайындағы оқу пәндері шеңберінде алынған, 

білімдердің базасында модулді оқыту  

Курстың мазмұны/пәннің: Оқу курсы қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі 

тарихтың орнын қайта анықтау және пәнаралық өзарабайланыстың кеңеюуімен 

байланысты және де тағы басқа тарихи танымның неғұрлым өзекті мәселелерін 

қарастырады. Курстың мазмұны методология саласындағы, тарихи зерттеудің қралдары 

және тұжырымдамалық аппараттағы, қазіргі заманғы көзқарастар және бағыттардың 

эвристикалық мүмкіндіктерін ашудағы, ХХ-ХХІ ғасырлар шегінде тарихи білімдегі 

«тілдік», «мәдени», «прагматикалық» және «визуалды» бетбұрыстардың нәтижесінде 

қалыптасқан тарихи субпәндердің танымдық шекараларын және жетістіктерін, микро 

және макро көзқарастардың болашағын, ғаламдық, аймақтық, жаңа жергілікті, 



компаративті тарихнаманы, көңіл-күй тарихын, түсініктер тарихын, зияткерлік тарихты 

және т.б. талдауға бағытталған. 

Құзіретттіліктер Жүйелік   

- білу: қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тарихының үрдістерін және даму 

динамикасын, әртүрлі мектептердің алдыңғы қатарлы өкілдерінің теориялық 

позицияларын және жеке методологиялық көзқарастарын, әлеуметтік-экономикалық 

ойлардың бағыттарын; 

- игеру: маңызды тарихи -экономикалық мәселелерді және оқиғаларды бағалау үшін 

ғылыми қолдануды;  әлеуметтік-экономикалық саясатқа талдау жасау және жүргізіліп 

отырған экономикалық реформалардың нәтижелерін бағалау үшін алған білімді 

пайдалану;  әлемдік және отандық әлеуметтік –экономикалық ойлардың дамуына жеке 

баға беру, шаруашылық саясаттың альтернативалық варианттарын жасау; 

- дағдыларды меңгеру: Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихын оқытуда жекелік 

және жалпылықты табу; оқиғаны болжай білу, мемлекеттің реформаторлық саясатында 

жағымды және жағымсызды ажырата білуді оқып-үйрену. 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2015. 

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 

2016.. 

 Григорьев С. И. Историческая антропология на обломках самовластья // Клио. Журнал 

для ученых. 2002. № 1 (16).  

Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки мнимые и подлинные // Одиссей: 

Человек в истории. 2017. М., 2018. С.233-250.  

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М., 2018. 

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) 

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

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

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

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

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

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

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

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

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

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) 

 

Оқыту әдістері:сөйлеу, көрнекілік, тәжірибелік. 

Әдістері/бағалау түрлері: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс 

 

КУРС АТАУЫ/ПӘН/ЮНИТА 

Әлеуметтік-

саяси тарих: 

теория және 

әдіснама 

Пән коды Пән типі  Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны  

OPI -5303 МВОС 1 1 3 

А.Ә.Т  дәріс оқушы/профессор  Жанбосинова А.С. 

Пән мақсаты - докторанттарды заманауи әлеуметтік-саяси зерттеулерде қолданылатын кең 

ауқымды ғылыми және әдістемелік құралдармен таныстыру, әлеуметтік-экономикалық 



жағдайларды, әлеуметтік-саяси оқиғаларды талдау мен болжаудың негізгі тәсілдерін және 

негізгі әдістерін үйрету, заманауи әлеуметтік-саяси процестерді модельдеу дағдыларын 

меңгерту. 

Пререквизиттер: Оқу модулі магистранттың ОБ-дағы оқу пәндері шеңберінде алынған 

білімдерге негізделген. 

Курс пәнінің мазмұны: Әлеуметтік-саяси тарих - бұл тарихты қалыптастырудың 

жеткілікті түрде жас және белсенді дамып келе жатқан бағыты, бұл өрісті жеткіліксіз 

институционализациялауға байланысты пәндерді оқытуда белгілі бір қиындықтар 

тудырады. Жоғарыда аталған қиындықтарды ескере отырып, курс тарихи антропология, 

саяси ғылымдар ортасында жазылған ең танымал тарихшылардың тарихи еңбектеріне 

талдау жасайды. Курстың мазмұны әлеуметтік және саяси тарихтың негізгі теориялық 

және әдіснамалық мәселелерін айқындауға бағытталған. 

Құзыреттілік: жүйелі 

- «Тарих ғылымдары мен қазіргі заман теориялары» курсы бойынша тарихшылар, 

әлеуметтанушылар жұмысының негізгі мәселелерін білу, күнделікті өмірдің құрылымын 

пәнаралық зерттеу әдістемесі;  

- тәуелсіз ғылыми-зерттеу жұмысында қолдануға, әлеуметтік тарихты зерттеуде өз алдына 

қойылған міндеттерді шешуде тарихи ғылымның деректерін қолдану; 

- күнделікті өмір тарихы туралы әңгімелермен жұмыс жасау кезінде салыстырмалы 

тарихи әдісті, тарихи және антропологиялық көзқарастарды, идеялар мен 

тұжырымдамалар тарихын қолдану әдістерін меңгеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2001. 

Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. М., 2001. 

Антанович Н.А. Методология политической науки: Пособие для студентов. Минск, 2005. 

Безнюк Д.К. Власть. Методологические основы социологического анализа. Минск, 1998. 

Бейме К. Сравнения в политической науке // Социально-политические науки. 1991. № 2. 

Белов Г. Современные концептуальные подходы и методы исследования // Кентавр. 1993. 

№ 5.  

Оқыту әдісі: ауызша, визуалды, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс тілі 

 

КУРС АТАУЫ/ПӘН/ЮНИТА 

Демографияның 

өзекті 

мәселелері 

Пән коды Пән типі Оқу жылы 

 

Оқу 

семестрі 

Кредиттер 

саны 

APD -2302 МВОС 1 1 3 

А.Ә.Т  дәріс оқушы/профессор  Алексеенко А.Н. 

Мақсаты – базалық демография саласындағы білім мен дағдыларды меңгеру. 

Пререквизиттер: Модульді зерттеу ОБ  магистратура жағдайында академиялық пәндер 

шеңберінде алынған білімдерге негізделген. 

Курс пәнінің мазмұны: Демографиялық мәселелердің өзектілігі. Халықты зерттеудің 

теориялық және практикалық маңыздылығы және оның өзгеруі, жеке демографиялық 

процестер және отбасылық мінез-құлық түрлері, олардың басқа әлеуметтік 

құбылыстармен және процестермен өзара байланысы. Халық  демография объектісі 

ретінде халықтың негізгі атрибуты. Демографиялық процестер. Демографиялық 

құрылымдар. Демографиялық әдістер статистикалық-математикалық, социологиялық 

және т.б. Демографиялық және басқа да әлеуметтік процестердің негізгі өзара байланысы. 

Әлеуметтік өзгерістердің демографиялық факторы. Әлеуметтік-экономикалық, саяси және 

басқа да процестер халықтың детерминанттары ретінде өзгереді. Басқа ғылымдар 

арасында демографияның орны, олардың тікелей және кері байланыстары. 

Құзыреттілік: жүйе, аспаптық 



Білу: негізгі курстық түсініктер; курстың негізгі әдістемелік компоненттері; этнография 

және демография мәселелері бойынша қазіргі ғылыми көзқарастар; әлемнің 

халықтарының мәдени-тарихи өзара іс-қимылының негізгі үрдістерін, оның тарихының әр 

түрлі кезеңдерінде, қазіргі заманғы демографиялық мемлекеттің сипаттамалары, негізгі 

этнодемографиялық үдерістер туралы түсінік алу. 

Курстың негізгі түсініктері: ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, алынған ақпаратты 

талдау; халықтың этно-әлеуметтік аспектілерін талдау; кәсіби іс-әрекеттер үшін 

зерттелетін материалдардың практикалық аспектілерін пайдалану. Пәннің негізгі 

әдістемелік компоненттері, адам туралы заманауи ғылыми білімдердің концептуалды 

және терминологиялық аппараты. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

Демография: современное состояние и перспектива развития. Учебное пособие. / Под ред. 

Д.И. Валентей., М., 1997. 

Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М., 1980. 

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России 

XXI в. М., 2002. 

Урланис Б.Ц. Народонаселение: исследования, публицистика. М., 1976. 

Бреева, Е.Б. Основы демографии М.: Дашков и К, 2009. - 387 с. 

Демография и статистика населения /Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 2006. – 688 с. 

Демография М.: КноРус, 2010. - 288 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекі, практикалық. 

Бағалау әдістері / формалары: рейтинг, емтихан 

Оқу тілі: орыс тілі 

 

Білім алушы үшін қосымша ақпарат  

 

 Тұрғын жай - 1789 орындық қолайлы Үй, студенттердің онда сабақтарға дайындалуына  

және демалуы үшін жағдайлар қарастырылған. «Кітапхана», «Оқу залы» және «Интернет-

кафе» жұмыс істейді. 

Тамақтандыру – 150 орындық, оқу ғимаратындағы асхана уақтылы және сапалы 

тамақтануды қамтамасыз етеді. 

Медициналық қызмет көрсету - медициналық қызмет көрсету жүзеге асырылады (СЭС 

талаптарына сәйкес келеді және икемді өндіріс жүйесі), мұнда студенттерге, 

университеттің дәрігерлік пунктінде дәрігерлік бақылаулар профилактикалық шаралар 

жүргізіледі, алғашқы медициналық жәрдем көрсетіледі. Қалалық № 1 Медициналық 

қызмет көрсету туралы шарт бар, студенттермен  "Дөңгелек үстелдер" қалалық 

"Денсаулық орталығының" кездесуі ұдайы өткізіледі. Аурухана қызметкерлері 

санитарлық жай-күйін бақылауды жүзеге асырады, тиісті объектілер мен жатақханаларды 

ұстау үшін жауапкершілікті осы жағдайлардың денсаулық сақтау пунктіне, оқу ғимараты 

меңгерушісі - коменданттар атқарады. 

Студенттік кеңсе - жастар саясаты орталығы топтасқан Жастар ісі комитеті мәдениет 

орталығы, сондай-ақ бұрын құрылған және құрылымдық бөлімшесі болып табылатын 

өзіне Университеттің студенттік жастар бірлестіктер: "Нұр Отан" ХДП жастар қанаты 

республикалық жастар ұйымының филиалы "Жас Отан", "Альянс Қазақстан студенттері", 

"Қыран" полициясы студенттік жәрдем жасағы, Студенттік жастардың еңбек отрядтары.  

Білім алу үшін жағдай (сабақтар үшін материалдық база): 

- Иинтерактивті жабдықтармен жабдықтармен жабдықталған кабинеттер – 1, 

Мультимедиялық зал – 1, Лабораториялар – 4, Шеберханалар – 1, Спорт залдары – 1, 

Жүзу лабораториясы – 1, Оқу залы – 1, ҚР БжҒМ КҒ Ш. Уалиханов атындағы тарих және 

этнология институтының бөлімшесінің кабинеті, қазіргі заманғы компьютерлік 

жабдықтармен жабдықталған Алтайтану ҒЗО. 



 Студенттік ассоциациялар 

 "Қыран" полицияның әрекет етуімен студенттік жасағы 

 ШҚМУ дебат клубы 

 Студенттік Заң клиникасы 

 "Әлем" - хореографиялық студиясы 

 Қазақ фольклорлық ансамблі 

 студенттік театр 

  факультеттердің КВН командалары 

жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі 

      жас ақындардың "Жас қалам" шығармашылық бірлестігі 

 



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра истории Казахстана 

Докторантура 6D020300 – «История» 
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ия 
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ете 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза:РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет имени С.Аманжолова». 070019, г. Усть-

Каменогорск, ул. Казахстан, 55. Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-

mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: 

Размещен на сайте  

 3. Руководство вуза 
Ректор – к.ю.н. Толеген М.А. 
Проректор по стратегическому развитию и научной работе – 

Сералин Г.А.  

Проректор по учебно-методической работе –д.б.н., доцент 

Мырзагалиева А.Б.  

Проректор по воспитательной работе - к.п.н. Ровнякова И.В. 

И.о. Декан ФИФМО – к.и.н. Оскембай А.А.  

Зав. каф.истории Казахстана и СГД – д.и.н. Жанбосинова А. 

 4. Общая информация о вузе:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего образования в 

соответствии с государственной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без 

ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При 

этом срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  

на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 29 специальностям магистратуры профильного и научно-

педагогического направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 

учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 

19 кафедрами. 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Взять с сайта по своей образовательной программе 

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования, утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111. 

Изменения внесены Постановлением Правительства РК от 19 апреля 2012 

года №487, Постановление Правительства РК от 11 февраля 2013 года № 

110. 

 1. Общие положения 

1. В Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова (далее университет) принимаются лица, имеющие общее 

среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и 

среднее профессиональное, послесреднее), высшее (высшее 

профессиональное) образование. 

2. Формирование  студенческого контингента университета осуществляется 

посредством размещения государственного образовательного заказа 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных 

средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, 

и лицам казахской национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом 

бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они 

получают впервые, за исключением военных учебных заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на 

конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом определяется международными договорами Республики Казахстан. 

3. Прием лиц осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в 

соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого 

национального тестирования (далее – ЕНТ) или комплексного тестирования 

(далее КТА). 

4.КТА проводится для выпускников организаций общего среднего 

образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и 

профессиональных (начальных и средних профессиональных, 

послесредних) организаций образования, выпускников 

общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по 

линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников 

республиканских музыкальных школ-интернатов, а также лиц, окончивших 

учебные заведения за рубежом с 17 по 23 июля. 

 5. Прием лиц для обучения на платной основе, осуществляется приемной 

комиссией университета. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее 

образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по 

сокращенным срокам на платной основе осуществляется по результатам 

КТА. Перечень родственных специальностей утверждается МОН РК. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные 

сроки на платной основе осуществляется приемной комиссией 

университета на основе собеседования.   

6. Приемные экзамены для иностранных граждан по выделенной квоте на 



основе государственного образовательного заказа осуществляются 

приемной комиссией университета самостоятельно. Зачисление в число 

студентов производится на основании приказа МОН РК. 

Прием иностранных граждан на обучение на платной основе 

осуществляется в виде собеседования, проводимого приемной комиссией 

университета. 

7. Прием на творческие специальности, осуществляется с учетом 

творческих экзаменов. 

Прием заявлений на творческие специальности проводится приемной 

комиссией университета с 20 июня по 1 июля. Поступающие на творческие 

специальности, указывают только одну творческую специальность. 

8. Поступающие на творческие специальности 5В010800«Физическая 

культура и спорт», 5В010400 «Начальная военная подготовка»,  5В010600 

 «Музыкальное образование», 5В050400 «Журналистика», сдают 

творческие экзамены приемной комиссии университета. Количество 

творческих экзаменов равно двум. Творческие экзамены проводятся со 2 по 

7 июля. Максимальное количество баллов по творческому экзамену - 25. 

Лица, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не 

явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления по 

данной специальности не допускаются. Пересдача творческого экзамена не 

разрешается. 

Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы 

по двум предметам тестирования: государственному или русскому языку, 

истории Казахстана. 

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, в том числе 

обладатели знака «Алтын белгі», участвуют в конкурсе на получение 

образовательного гранта по одной специальности. 

 9. Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов 

абитуриент подает в приемную комиссию университета: 

-  заявление на бланке установленного образца; 

-  документ об образовании (подлинник); 

-  сертификат ЕНТ или КТА; 

-  доқумент, дающий право на льготы (при наличии); 

-  две фотокарточки размером 3x4; 

-  медицинскую справку по форме 086-У; 

- копию документа с фотографией, удостоверяющего личность. 

 2. Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 

10. В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение 

образовательного гранта указывает выбранные им специальности и вуз, в 

котором размещаются образовательные гранты по этой специальности. 

При совпадении предмета по выбору абитуриент может указать четыре 

специальности. 

11. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский 

языки. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

12. Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-инвалиды, 

а также инвалиды с детства представляют заключение медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний для обучения по 

выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение образовательного 



гранта, подают в приемную комиссию университета документ, 

подтверждающий данное право и заявление для участия в конкурсе на 

присуждение образовательных грантов в установленные настоящими 

Правилами сроки. 

13. Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов с 23 по 31 июля. 

14. По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное 

количество баллов, необходимое для зачисления в число студентов, 

составляет 50, в том числе не менее 7 баллов по профильному предмету(не 

менее 10 по каждому творческому экзамену). 

15. Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе на 

получение образовательного гранта (для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, инвалидов IиIIгрупп, лиц, приравненных по 

льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам войны, инвалидов с 

детства, детей инвалидов, для лиц казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан), распространяются на все 

заявленные  университетом специальности. 

3. Проведение комплексного тестирования  
16. Для проведения организационной и информационно-разъяснительной 

работы и соблюдения дисциплины по решению Министерства образования 

и науки  РК создаются государственные комиссии по организации и 

проведению комплексного тестирования лиц, поступающих в высшие 

учебные заведения (далее – государственные комиссии). 

17.Для участия в КТА поступающий подает в приемную комиссию 

университета заявление на бланке установленного образца, аттестат или 

диплом об окончании общего среднего образования (среднего общего), 

технического и профессионального (начального или среднего 

профессионального, послесреднего) образования (подлинник), квитанцию 

об оплате за участие в тестировании, две фотокарточки размером 3x4, 

медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, 

удостоверяющего личность. 

Сроки приема заявлений для участия в КТА с 20 июня по 9 июля. 

Комплексное тестирование проводится с 17 по 23 июля. 

Комплексное тестирование для граждан Монголии проводится с 10 июня 

по 24 июня в соответствии с утвержденными Правилами приема в филиал 

ВКГУ имени С. Аманжолова в 2015г. (г. Баян-Ульгий, Республика 

Монголия). 

Абитуриент, пришедший на комплексное тестирование, должен предъявить 

удостоверение личности (паспорт) и пропуск на экзамен. 

18. Комплексное тестирование проводится по желанию абитуриентов на 

казахском или русском языках в объеме учебных программ среднего 

образования по четырем предметам: казахскому или русскому языку(язык 

обучения), истории Казахстана,  математике и предмету по выбору, 

определяемому в зависимости от избранной специальности. 

19. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача 

тестирования не допускается. 

20. При проведении комплексного тестирования не допускается 

пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными 

материалами, списывать, заносить в аудиторию и использовать учебники, 

другую методическую литературу, мобильные средства связи (пейджер, 

сотовые телефоны). 

21. В случае нарушения поступающим п.16 настоящих Правил 



представитель МОН РК составляет акт обнаружения запрещенных 

предметов и удаления претендента, а также принимает решение об 

аннулировании результатов тестирования. 

22. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для 

обработки по истечении отведенного времени на КТА, представитель МОН 

РК составляет акт. При этом результаты экзаменационных материалов 

указанного лица не обрабатываются. 

23. Количество тестовых заданий по каждому предмету - 25. Правильный 

ответ на каждое тестовое задание оценивается одним баллом. 

24. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки 

результатов тестирования. 

25. Результаты комплексного тестирования объявляются государственной 

комиссией в день его проведения. 

26. По результатам комплексного тестирования каждому участнику 

тестирования выписывается сертификат установленного образца, который 

выдается государственной комиссией в течение трех календарных дней 

после тестирования. 

27. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников 

комплексного тестирования на период проведения тестирования создается 

апелляционная комиссия. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не 

согласных с результатами комплексного тестирования и/или содержанием 

тестовых заданий. 

28. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от 

участников тестирования по содержанию тестовых заданий и по 

техническим причинам, вносит предложение в Республиканскую 

апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу и информирует его об 

итогах апелляции. 

29. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной 

комиссии лично участником тестирования. Заявления по содержанию 

тестовых заданий и по техническим причинам принимаются до 13 часов 

следующего дня после объявления результатов комплексного тестирования 

и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня. 

Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, 

пропуск на тестирование. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном 

порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его 

заявление на апелляцию не рассматривается. 

Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной 

комиссии. 

 4. Зачисление в число студентов университета 

30. Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией 

университета с 10 по 25 августа. 

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме 

прилагают: 

- документ    о   среднем    общем    (общем   среднем),       начальном 

профессиональном (техническом и профессиональном), среднем 

профессиональном    (послесреднем)    или   высшем       образовании 

(подлинник); 

- 6  фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У  и карту о прививках; 



- сертификат   ЕНТ  или  комплексного тестирования; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

- квитанцию       об   оплате   и   договор   о   возмездном   оказании 

образовательных услуг (для поступающих на платной основе); 

- трудовую книжку (при ее наличии у абитуриента при поступлении в 

университет на дневное отделение) или выписку из трудовой книжки (при 

поступлении на заочное отделение) . 

- анкету абитуриента. 

Проходит электронную регистрацию через портал университета. 

31. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного 

гранта, подают заявление о приеме в  университет и зачисляются в число 

студентов приказом ректора. 

32. В университет зачисляются выпускники организаций общего среднего 

образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного 

тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 50 баллов, 

по следующим предметам: государственному или русскому языку (язык 

обучения), истории Казахстана, математике и предмету по выбору, в том 

числе не менее 7-ми баллов по профильному предмету (не менее 10-ти по 

каждому творческому экзамену), а по остальным предметам - не менее 4-х 

баллов. 

33. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ 

или комплексного тестирования, менее 4-х баллов, лица к зачислению на 

платное обучение или участию в конкурсе по присуждению 

образовательных грантов не допускаются. 

Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым 

отделениям. 

Зачисление на специальности, для которых установлены творческие 

экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам. 

34. В случае оформления поступающим образовательного кредита, 

выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число 

студентов университета при предоставлении им соответствующей справки 

с банка о нахождении документов на рассмотрении, при этом ему 

предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре 

оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления 

абитуриента, на период оформления образовательного кредита, но не более 

четырех недель с момента получения справки с банка. 

35. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский 

язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, проходят процедуру нострификации в установленном 

законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого 

семестра обучения. 

36. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами приема в 

ВКГУ имени СарсенаАманжолова, самостоятельно решаются приемной 

комиссией университета и оформляются протоколом. 

Информац

ия 

о 

программа

х обучения 

(каталог 

1 Общая характеристика программы обучения 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Бакалавр образования по специальности 5В011400 – «История»  

Уровни (ступени) обучения:  

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего 

образования (магистратура) 6М020300 «История» и 6М011400 «История». 



курсов) Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Для 

поступления на специальность 5В011400 - «История» необходимо выбрать 

дисциплину профиля школьного курса «Всемирная история» и 

"География".  

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

учитывается разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти 

дисциплин обязательного компонента. 

Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность 

дальнейшего обучения: 

Бакалавры по специальности 5В011400-История могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

- образовательная (педагогическая); 

- научно-исследовательская; 

- консультационная; 

- культурно-просветительская; 

- организационно-управленческая. 

Бакалавры по специальности 5В011400-История могут выполнять 

следующие функции:  

- осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях образования;  

- обеспечивать единство обучения, воспитания и развития; 

- совершенствовать методы и технологию обучения;  

- выявлять актуальные направления исследований в области педагогики, 

истории;  

- оказывать консультационную помощь по организации учебного процесса 

и вопросам истории; 

- управлять деятельностью учебного заведения; 

- координировать работу структурных подразделений, общественных 

организаций;  

- проводить культурно-просветительскую работу среди учащихся. 

Типовые задачи профессиональной деятельности. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- планирование уроков, внеурочной воспитательной работы; 

- совершенствование методики преподавания истории;  

- улучшение системы принятия управленческих решений в области 

образования. 

Направления профессиональной деятельности 

- история Казахстана, всемирная история, музееведение; 

- археология; этнология; архивоведение 

Содержание профессиональной деятельности. 

Основное содержание профессиональной деятельности бакалавра-историка 

заключается в: 

-образовательной (педагогической); 

- воспитательной; 

- производственно-управленческой; 

- культурно-просветительской; 

- консультационно-реферативной. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 

5В011400-История должен: 

иметь представление:  



- о процессах и явлениях живой и неживой природы, общественной жизни, 

понимать и владеть методами познания на уровне, необходимом для 

решения задач, возникающих при исполнении профессиональных функций; 

- о базисных ценностях культуры и месте культуры Казахстана в 

цивилизации;  

- о человеке как индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности и методах его изучения; понимать роль психологических 

факторов в решении проблем прикладного характера в сфере обучения, 

воспитания, общения и труда; 

- о месте человека в эволюции Земли и влиянии его деятельности на 

окружающую среду. 

знать:  

- основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан, 

организации судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности;  

- основные базовые понятия экономической теории и понимать сущность 

экономических процессов; 

- основные направления решения проблемы связи обучения и развития, 

структуру и функции учебной деятельности, принципы организации 

обучения;  

- основы теории и методологии источниковедения, источники по истории 

Казахстана, комплекс вспомогательных исторических дисциплин: 

исторической хронологии, нумизматики и т.д.; 

- единые концептуальные подходы к изучению культуры народов 

Центральной Азии и Казахстана, а также особенности исторической 

географии Отечества;  

- обязательный минимум по специальным дисциплинам специальности:  

истории первобытного общества, археологии, этнологии, истории древнего 

мира, античности, истории средних веков, древней и средневековой 

истории Казахстана, новой и новейшей истории Казахстана, новой и 

новейшей истории зарубежных стран, историографии, истории 

сопредельных стран и народов; 

- основы общей психологии и общей педагогики; средства и методы 

педагогической деятельности уметь: 

- использовать методы социально-гуманитарных наук в различных своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии, на научной основе организовывать свой труд; 

- пользоваться компьютером в профессиональной деятельности; 

- уметь видеть психологическую проблематику в рамках своей 

специальности.  

иметь навыки: 

- системными знаниями мировоззренческого характера;  

- навыками практической работы в археологических, этнографических 

экспедициях;  

- методикой проведения учебных занятий по истории по программе 

среднего образования, методической и организационной работы по 

созданию кабинетов истории, элементарными навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций;  

- основами арабского или латинского языка для работы с источниками.  

быть компетентным: 



- в профессионально-педагогической и научной деятельности, в решении 

педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся и студентов. 

По завершению программы обучения на бакалавриате, выпускник 5В01100 

«История» может продолжить образование в магистратуре 6М020300 

«История», 6М011400 «История». 

Дополните

льная 

информац

ия для 

обучающи

хся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 1789 

мест, в котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и 

отдыха студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание– Своевременное и качественное питание обеспечивается 

работой столовой в учебных корпусах университета. 

Адрес  Наименование 

объекта питания 

(столовая,буфет,кафе

) 

Пропускна

я 

способност

ь 

(количеств

о 

посадочны

х мест) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

объекта питания 

санитарным 

правилам и нормам 

(дата и номер) 

Учебный 

корпус №1 

(ул.30-й 

Гв.дивизии,34) 

Столовая 

 
Столовая 

  

60 
  

  

 

32 

№ 1537 

10.08.2010г. 

Учебный 

корпус №2, 

 (ул.Бажова,7) 

Буфет 

 

48 № 1534 

10.08.2010г. 

Учебный 

корпус №3     

(ул.30-й 

Гв.дивизии,36) 

Столовая 

 

 

 

 

24 

№ 915 

10.06.2009г. 

Учебный 

корпус №4  

(ул.Революцио

нная2а) 

Столовая 28 № 915 

10.06.2009г. 

 



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. Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 

осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание 

этих условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 

структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 

созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 

студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП 

«НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые 

отряды. 

Условия для обучения(материальная база для занятий): 

Вставить свои оборудования, количество компьютерных классов, 

читальных залов, библиотек и т.д. 

Студенческие ассоциации. 

 -студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

 -дебатный клуб ВКГ 

 -студенческая юридическая клиника 

 -хореографическая студия «Әлем» 

 -фольклорный казахский ансамбль  

 -студенческий театр 

 
Учебный 

корпус №7  

 (ул.Ворошило

ва,14) 

Столовая 

 

32 № 1535 

10.08.2010г. 

Учебный 

корпус №9  

(ул.Крылова,7

2) 

Столовая 

 
 

36 № 1536 

10.08.2010г. 



 -команды КВН факультетов 

 -творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

Структура программы с указанием  кредитов  

Цикл 

дисципл

ин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

1 курс 

БД ОК INiST -5201 Тарих ғылымы және заманауи 

көзқарастар 

Историческая наука и современные 

теории 

Historical science and modern 

technologies 

5 1 

БД КВ IiMIN -5202 Тарих ғылымының теориясы және 

әдіснамасы 

Теория и методология исторической 

науки  

Theory and methodology of historical 

science 

5 1 

БД КВ IP -5203 Күнделікті тарих 

История повседневности 

History of daily occurence 

5 1 

ПД КВ SEITiM -1301 Әлеуметтік-экономикалық тарих: 

теория және әдіснама 

Социально-экономическая история: 

теория и методология  

Social-Economic history: theory and 

methodology 

5 1 

ПД КВ OPI -1302 Қоғамдық-саяси тарих: теория және 

әдіснама  

Общественно-политическая история: 

теория и методология  

Social-political history: theory and 

methodology 

5 1 

ПД КВ 

APDK -1301 

Қазақстан демографиясының өзекті 

мәселелері  

Актуальные проблемы демографии 

Казахстана  

Actual problems of a demography of 

Kazakhstan 

5 1 

ПД КВ 

SDPK -1302 

Қазақстанның әлеуметтік-

демографиялық саясаты  

Социально-демографическая политика 

Казахстана  

Social population policy of Kazakhstan 

5 1 

 

 Комплексный экзамен и защита ДД 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в 

виде экзаменационных билетов или тестирования. 

В 6-ом семестре проводится защита докторской диссертации и комплексный 



экзамен по специальности.  

Разработанный проект докторантом публично защищается на заседании 

Диссертационного Совета  

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Алексеенко А.Н., д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана читает 

курсы: «Социально-экономическая история: теория и методология»; 

2) Жанбосинова А.С., д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана, читает 

курсы по дисциплинам «Историческая наука и современные теории», «История 

повседневности», «Общественно-политическая история: теория и методология»,  

3) Игибаев С.К., д.и.н. профессор кафедры истории Казахстана, читает курсы по 

дисциплинам «Теория и методология исторической науки» 

 2 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

Приложение 1А 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Историческая 

наука и 

современные 

теории 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

INiST -5201 ОМС 1 1 3 

 

Ф.И.О лектора/профессора Жанбосинова А.С. 

Целью  курса является ознакомление докторантов с основными теоретическими 

проблемами истории как научной дисциплины и новыми направлениями в научно-

исторических исследованиях.  

Пререквизиты: Теоретико-методологические проблемы источниковедения и 

историографии, Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной истории 

Содержание курса/дисциплины: основные научно-теоретические теории современности, 

их влияние на историческую науку. Современные тенденции мировой историографии 

эпохи постмодерна. Влияние лингвистического и культурного поворота на развитие 

исторической науки. Структуралистская революция в гуманитарном знании и ее влияние 

на историческую эпоху. Теоретические конструкции и историописание.  

Компетенции: Инструментальные компетенции  

знать: 

- основные тенденции развития исторической науки в конце ХХ в начале XXI века; 

- содержание концепций исторического процесса; 

- основные структруалистские теории в философии, социологии и культурной 

антропологии;   

уметь: 

- выявить и осмыслить теоретическую проблему исторического исследования;  

-адаптировать современные теоретико-методологические концепции к решению 

конкретной научно-исторической проблемы; 

- применять широкий спектр принципов и методов научного исследования; 

владеть: 

- методологией научно-исторического исследования; 

- методикой научно-исторического исследования   

- теоретическими навыками сбора фактических данных в различных сферах гуманитарных 

наук, их анализа и обобщения результатов и применения в научном исследовании. 

Рекомендуемая литература: 

Гуревич А.Я. Историк конца XX века в поисках метода. // Одиссей. М. 2016 



Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй половины ХХ века, его тупики и 

возможности их преодоления // Одиссей. 2013. М. 2014 

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2015 

Кроче Б. Теория и история историографии. М., 2018 

Мучник В.М. Историческое сознание на пороге XXI века. От логоса к мифу // 

Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 25. Томск. 

2018 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Теория и 

методология 

исторической 

науки 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

IiMIN -5204 ОМС 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора Игибаев С.К. 

Целью  курса является ознакомление докторантов с основными теоретическими 

проблемами истории как научной дисциплины и новыми направлениями в научно-

исторических исследованиях.  

Пререквизиты: Теоретико-методологические проблемы источниковедения и 

историографии, Новые подходы к фундаментальным проблемам Всемирной истории 

Содержание курса/дисциплины: Методология и методика истории: проблема 

соотношения. Взаимосвязь между теорией и методами исторического исследования. 

Структурные компоненты методологии истории. Историческая гносеология и онтология. 

Теоретические вопросы истории. Соотношение теоретического и конкретно-

исторического познания. Значение методологии в историческом знании. Задачи 

методологии. Соотношение и смысл понятий теория истории, методология истории, 

эпистемология истории, философия истории. Историческая теория: понятие и содержание. 

Сотрудничество историков и философов в решении философско-методологических 

проблем исторического знания. История и философское знание. Философия истории. 

Метаистория.  

Компетенции: Инструментальные компетенции  

знать: 

- основные теоретико-методологические течения, направления и модели; 

- содержание концепций исторического процесса; 

- основные принципы и методы конкретно-исторического исследования;   

уметь: 

- выявить и осмыслить теоретическую проблему исторического исследования;  

-адаптировать современные теоретико-методологические концепции к решению 

конкретной научно-исторической проблемы; 

- применять широкий спектр принципов и методов научного исследования; 

владеть: 

- методологией научно-исторического исследования; 

- методикой научно-исторического исследования   



- теоретическими навыками научно-исторического исследования 

Рекомендуемая литература: 

Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 2017. 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 2014.  

Барг М.А. Эпохи и идеи. М., 2017. 

Блок М. Апология истории или ремесло историка. 2-е изд. М., 2016. 

Вебер М. Избранные произведения. 2-е изд. М., 2016.  

 Гулыга А.В. Искусство истории. М., 2015. 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

История 

повседневности 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

IP -5202 ОМС 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  А. Жанбосинова 

Цель: является ознакомление с историей повседневности как новым научным 

направлением. История повседневности отличается от бытовой истории тем, что в поле 

зрения историка повседневности попадает не материальная сторона окружающей 

реальности, а то, какой смысл вкладывали в свою повседневную жизнь люди изучаемых 

эпох. Данный подход занимает все более прочные позиции в системе подготовки кадров 

профессионалов-историков и представителей других специальностей, что отражает 

общую тенденцию гуманизации науки и обращения к истории «маленького человека».  

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

дисциплин в условиях ОП магистратуры  

Содержание курса дисциплины: Повседневность как знание. Методология исторической 

антропологии. Феноменологическая социология. Повседневность как ядро целостного 

человеческого бытия. Дом, кров, быт как характеристики повседневности. Семья как 

дисциплинарное пространство культуры.  Культура еды. Образная культура. Музыкальная 

культура. Коммуникативная культура. Повседневность и «свой» мир. Традиционное 

моделирование как сущностная характеристика российской повседневности. 

Повседневность как мир поведения, овладения чувствами и аффектами. Морфология 

повседневности.   Исторические типы повседневной культуры. Место и роль культуры 

повседневности в истории национальной и общечеловеческой культуры. 

Компетенции Системные компетенции  

- знать основную проблематику работ историков, социологов, этнологов по истории  

повседневности 

- уметь использовать данные истории повседневности при решении самостоятельно 

поставленных задач в исследованиях по социальной истории и применять в 

самостоятельной научно-исследовательской работе; 

-владеть методологией междисциплинарного изучения структур повседневности, 

навыками использования сравнительно-исторического метода, историко-



антропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе с источниками 

по истории повседневности. 

Рекомендуемая литература: 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки– М., Наука, 2014. - 341с. 

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное. Прогресс, - М.: 2016. 

622 с. 

Блок М. Апология истории. М., 1973. 2 – е изд. – М., 2016. 

Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества: курс лекций. М., Рос. гос. 

гуманитарный ун-т (РГГУ) 2017. -  388 с. 

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии 

// Социальная история. М., 2018. С. 77-100. 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Социально-

экономическая 

история: 

теория и 

методология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

SEITiM -

5303 

МВОС 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Алексеенко А.Н. 

Цель - изучить основные этапы развития социально-экономической истории, на основе 

анализа теоретической базы и  современных методологических подходов. 

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

дисциплин в условиях ОП магистратуры  

Содержание курса дисциплины: Учебный курс рассматривает наиболее актуальные 

проблемы исторического познания, а также вопросы, связанные с расширением 

междисциплинарных взаимосвязей и переопределением места истории в системе 

современного социально-гуманитарного знания. Содержание курса направлено на анализ 

многочисленных новаций в области методологии, в концептуальном аппарате и 

инструментарии исторического исследования, на раскрытие эвристических возможностей 

новейших подходов и направлений, достижения и познавательные границы исторических 

субдисциплин, сформировавшихся на рубеже XX--XXI вв. в результате 

"лингвистического", "культурного", "прагматического" и "визуального" поворотов в 

историческом знании, перспективы микро- и макроподходов, глобальной, региональной, 

новой локальной, компаративной историографии, истории эмоций, истории понятий, 

интеллектуальной истории и т.д. 

Компетенции Системные компетенции 

-знать: динамику эволюции и тенденции истории современной социально-экономической 

ситуации;  различные методологические подходы и теоретические позиции ведущих 

представителей различных школ, течений и направлений социально-экономической 

мысли; 



-уметь: использовать научный подход для оценки важнейших историко-экономических 

проблем и событий;  использовать полученные знания для анализа социально-

экономической политики и оценки результатов проводимых экономических реформ;  

давать самостоятельную оценку развития мировой и отечественной социально-

экономической мысли, разрабатывать альтернативные варианты хозяйственной политики; 

-иметь навыки: выявлять общее и частное в изучении социально-экономической истории 

Казахстана; прогнозировать ситуации, научиться выделять позитивы и негативы в 

реформаторской политике государства. 

Рекомендуемая литература: 

Гинзбург К. Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2015 

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 

2016. М., 2017. С. 291Ч302. 

 Григорьев С. И. Историческая антропология на обломках самовластья // Клио. Журнал 

для ученых. 2012. № 1 (16).  

Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки мнимые и подлинные // Одиссей: 

Человек в истории. 2017. М., 2018. С.233-250.  

Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М., 2018. 

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

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

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

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

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, активные (кейс стадии). 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский. 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

 

Общественно-

политическая 

история: 

теория и 

методология 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

OPI -5303 МВОС 1 1 3 

 

Ф.И.О лектора/профессора  Жанбосинова А.С. 

Цель – является подробное ознакомление докторантов с широким спектром научно-

методологического инструментария, применяемого в современных общественно-

политических исследованиях, обучение главным подходам и основным методам анализа и 

прогноза социально-экономических ситуаций и общественно-политических событий, 

приобретение навыков моделирования современных общественно-политических 

процессов. 

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

дисциплин в условиях ОП магистратуры  



Содержание курса дисциплины: Общественно-политическая история – сравнительно 

молодое и активно развивающееся течение в историографии, что создаёт определённые 

трудности в преподавании дисциплины в связи с недостаточной институциализацией 

направления. Учитывая вышеназванные сложности, курс во многом носит проблемный 

характер, ориентируясь на историографический анализ наиболее известных работ 

историков, написанных в русле исторической антропологии, политологии. Содержание 

курса направлено на освещение основных теоретико-методологических проблем 

общественно-политической истории.  

Компетенции: системные 

- знать основную проблематику работ историков, социологов по учебному курсу 

«Историческая наука и современные теории», методологию междисциплинарного 

изучения структур повседневности 

- уметь применить ее в самостоятельной научно-исследовательской работе, использовать 

данные исторической науки при решении самостоятельно поставленных задач в 

исследованиях по социальной истории; 

- владеть навыками использования сравнительно-исторического метода, историко-

антропологических подходов, методов истории идей и понятий при работе с источниками 

по истории повседневности. 

Рекомендуемая литература: 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2015. 

Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. М., 2016. 

Антанович Н.А. Методология политической науки: Пособие для студентов. Минск, 2015. 

Безнюк Д.К. Власть. Методологические основы социологического анализа. Минск, 2018. 

Бейме К. Сравнения в политической науке // Социально-политические науки. 2011. № 2. 

Белов Г. Современные концептуальные подходы и методы исследования // Кентавр. 2013. 

№ 5.  

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 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Актуальные 

проблемы 

демографии 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

APD -2302 МВОС 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Алексеенко А.Н. 

Цель – приобретение студентами в результате обучения знаний и навыков в области основ 

демографии. 

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

дисциплин в условиях ОП магистратуры  

Содержание курса дисциплины: Актуальность демографической проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования населения и его изменений, 

отдельных демографических процессов и видов семейного поведения, их взаимосвязей с 

другими общественными явлениями и процессами. Население как объект демографии, 



основной атрибутивный признак населения. Демографические процессы. 

Демографические структуры. Методы демографии — статистико-математические, 

социологические и др. Основные взаимосвязи демографических и других общественных 

процессов. Демографический фактор общественных изменений. Социально-

экономические, политические и другие процессы как детерминанты изменений населения. 

Место демографии среди других наук, их прямые и обратные взаимосвязи.  

Компетенции: системные, инструментальные 

Знать: основные понятия курса; основные методологические компоненты курса; 

современные научные взгляды на проблемы этнографии и демографии; иметь 

представление об основных тенденциях культурно-исторического взаимодействия 

народов мира на различных этапах её истории, характеристиках современного 

демографического состояния, основных этнодемографические процессы. 

Уметь: оперировать основными терминами и понятиями курса; работать с научной 

литературой, анализировать полученную информацию; осуществлять анализ 

этносоциальных аспектов жизни населения; использовать практические аспекты 

изучаемого материала для профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методологическими компонентами курса, концептуальным и 

терминологическим аппаратом современного научного знания о человеке. 

Рекомендуемая литература: 

Демография: современное состояние и перспектива развития. Учебное пособие. / Под ред. 

Д.И. Валентей., М., 2017. 

Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М., 2015. 

Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России 

XXI в. М., 2012. 

Урланис Б.Ц. Народонаселение: исследования, публицистика. М., 2016. 

Бреева, Е.Б. Основы демографии М.: Дашков и К, 2017. - 387 с. 

Демография и статистика населения /Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 2016. – 688 с. 

Демография М.: КноРус, 2010. - 288 с. 

Шваб, Клаус.  

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

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА/ДИСЦИПЛИНЫ/ЮНИТА 

Социально-

демографическая 

политика 

Казахстана 

Код 

дисциплины 

Тип 

дисциплины 

Год 

обучения 

 

Семестр 

обучения 

Количество  

кредитов  

ICDP -2302 МВОС 1 1 3 

Ф.И.О лектора/профессора  Аубакирова Ж.С. 

Цель - сформировать теоретические знания о сущности социальных, исторических, 

морально-этических основах этнодемографических процессов в мире, а также 

институциональных механизмах регулирования и оптимизации решения 

этнодемографических проблем общества. 

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

дисциплин в условиях ОП магистратуры  



Содержание курса дисциплины: Актуальность демографической проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования населения и его изменений, 

отдельных демографических процессов и видов семейного поведения, их взаимосвязей с 

другими общественными явлениями и процессами. Население как объект демографии, 

основной атрибутивный признак населения. Демографические процессы. 

Демографические структуры. Методы демографии — статистико-математические, 

социологические и др. Основные взаимосвязи демографических и других общественных 

процессов. Демографический фактор общественных изменений. Социально-

экономические, политические и другие процессы как детерминанты изменений населения. 

Место демографии среди других наук, их прямые и обратные взаимосвязи.  

Компетенции: системные, инструментальные 

Знать: основные понятия курса; основные методологические компоненты курса; 

современные научные взгляды на проблемы этнографии и демографии; иметь 

представление об основных тенденциях культурно-исторического взаимодействия 

народов мира на различных этапах её истории, характеристиках современного 

демографического состояния, основных этнодемографические процессы. 

Уметь: оперировать основными терминами и понятиями курса; работать с научной 

литературой, анализировать полученную информацию; осуществлять анализ 

этносоциальных аспектов жизни населения; использовать практические аспекты 

изучаемого материала для профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методологическими компонентами курса, концептуальным и 

терминологическим аппаратом современного научного знания о человеке. 

Рекомендуемая литература: 

Денисенко М. Демография М. : ИНФРА-М, 2015. - 424 с. 

Клупт М.А. Демография регионов Земли [события новейшей демографической истории] - 

СПб. : Питер, 2018. - 347 с. 

Практикум по статистике населения и демографии. / Под редакцией: Воробьева О.Д.  -  

М.:  Финансы  и  статистика,  2011.  -  272  с. 

Социальная этнография и демография [Электронный ресурс]: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве под ред. Л. Л. 

Рыбаковского. - М. : Академия, 2016. - 432 с. 

Шваб, Клаус.  

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

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Харари, Ювал Ноаһ.   

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

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

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения: русский 

 

 

Дополнительная информация для обучающихся  

  - Размещение/ проживание -  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  столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочных мест.  

 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 доп.соглашения 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, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  

молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной 

организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1, Мультимедийный зал – 1, Лаборатории – 

4, Мастерских – 1, Спортивные залы – 1, Лаборатория плавания – 1, Читальный зал – 1, 

кабинет филиала Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова КН МОН РК, НИЦ 

Алтайтану оснащенные современным компьютерным оборудованием 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГУ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 

 



Information package / catalog of courses on ECTS 

Department of the history of Kazakhstan 

Doctoral studies 6D020300 – "History" 

 

Informatio

n 

 about 

university 

General information on higher education institution 

1. The name and the address of university: "East Kazakhstan State University 

n.a. S. Amanzholov". 070019, Ust-Kamenogorsk, st. Kazakhstan, 55. Tel/fax 8 

(7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Academic calendar: 

May be taken from the website of the educational program 

 3. Management of higher education institution 

Rector -  candidate of jurisprudence Tolegen M.A. 

Vice rector for strategic development and scientific work -  

Vice rector for educational and methodical work – Doctor of Biological Science, 

Myrzagaliyeva. 

Vice rector for educational work - Rovnyakova I.V.   

Dean of FHFIR –  Oskembai A.  

Manager. istories of Kazakhstan SGD – Zhanbossinova A. 

 4. General information about university:  

Now the university carries out training of specialists within multilevel structure 

of the higher education according to the state license for the right of conducting 

educational activity in spheres of secondary professional, higher and 

postgraduate professional education without restriction of validity period:  

- on 45 specialties of higher education. At the same time training term in a 

bachelor degree - 4 years, receiving the higher education in the reduced form: on 

the basis of the higher education – 2 years, on the basis of secondary professional 

education – 3 years.  

- on 29 specialties of a magistracy of the profile and scientific and pedagogical 

direction. 

- on 3 specialties of doctoral studies. 

At university the credit system of training is introduced: since 2003-2004 

academic years - for students of economic specialties; since 2004-2005 academic 

years - for students of 1 course of all specialties of higher education.  

Now educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments. 

 5. The list of the offered programs of training (including training cost):  

To take from the website on the educational program 

 6. Procedure (rules) of reception and transfer on the program 

These rules are developed on the basis of the Standard Regulations of Admission 

to training in the organizations of education realizing professional training 



programs of the higher education approved by the Resolution of the government 

of the Republic of Kazakhstan of January 19, 2012 No. 111. Changes are made 

by the Resolution of the government of RK of April 19, 2012 No. 487, the 

Resolution of the government of RK of February 11, 2013 No. 110. 

 1. General information 

1. In the East Kazakhstan state university of S. Amanzholov (further EKSU) the 

persons having the general average (an average the general), technical and 

professional (initial and average professional, postaverage), the highest (the 

highest professional) education are accepted. 

2. Formation of the student's contingent of university is carried out by means of 

placement of the state educational order (educational grants), and also payment 

of training at the expense of own means of citizens and other sources. 

To the persons without citizenship who are constantly living in the Republic of 

Kazakhstan, and persons of the Kazakh nationality, not being citizens of the 

Republic of Kazakhstan, the right on a competitive basis according to the state 

educational order of free higher education is granted if they get an education of 

this level for the first time, except for military educational institutions. 

The right foreigners of free higher education on a competitive basis according to 

the state educational order is defined by international treaties of the Republic of 

Kazakhstan. 

3. Reception of persons is carried out according to their statements on a 

competitive basis according to points of the certificate issued by results of 

uniform national testing (further – UNT) or complex testing (further CET). 

4. KTA is carried out for graduates of the organizations of the general secondary 

education (an average of the general) of last years, graduates technical and 

professional (initial and average professional, postaverage) the organizations of 

education, graduates of the comprehensive schools which haven't taken part in 

ENT trained in the area of the international exchange of school students abroad, 

graduates of republican musical boarding schools, and also the persons which 

have graduated from educational institutions abroad from July 17 to July 23.  

5. Reception of persons for training at a paid basis, is carried out by a selection 

committee of university. 

Reception of the persons having technical and professional, postsecondary 

education (colleges) on related specialties on training in the reduced terms at a 

paid basis is carried out by results of KTA. The list of related specialties is 

approved by MAUN RK. 

Reception of the persons having the higher education on training in the reduced 

terms at a paid basis is carried out by a selection committee of university on the 

basis of interview.   

6. Admission examinations for foreign citizens on the allocated quota on the 

basis of the state educational order are carried out by a selection committee of 

university independently. Transfer in number of students is made on the basis of 

MAUN RK'S order. 

 

Reception of foreign citizens on training at a paid basis is carried out in the form 

of the interview conducted by a selection committee of university. 

7. Reception on creative specialties, is carried out taking into account creative 

examinations. 

Reception of applications on creative specialties is carried out by a selection 

committee of university from June 20 to July 1. Arriving on creative specialties, 

specify only one creative specialty. 

8. Arriving on the creative specialties 5B010800 "Physical culture and sport", 



5B010400 "Initial military preparation", 5B010600 "Music education", 

5B050400 "Journalism", take creative examinations of a selection committee of 

university. The number of creative examinations is equal to two. Creative 

examinations are carried out from July 2 to July 7. The maximum number of 

points on creative examination - 25. The persons who have got less than 10 

points on creative examination or not been on it for receipt on this specialty aren't 

allowed to complex testing. The repeating an examination of creative 

examination isn't allowed. 

For the persons arriving on creative specialties points in two objects of testing 

are considered: state or to Russian, history of Kazakhstan. 

Entrants, the chosen creative specialties, including owners of the sign «Altyn 

belgi» participate in a competition on receiving an educational grant in one 

specialty. 

 9. For participation in a competition on award of educational grants the entrant 

gives to a selection committee of university: 

- the statement on the form of the established sample; 

- document on education (original); 

- certificate of EHT or KTA; 

- the document, which grants the right for privileges (in the presence); 

- two photographs of 3x4 in size; 

- the medical certificate in a form 086-U; 

- the copy of the document with the photo proving the identity. 

 2. Participation in a competition in the state educational order 

10. The entrant for participation in a competition for receiving an educational 

grant specifies the specialties chosen by him and higher education institution in 

which educational grants on this specialty are placed in the statement. 

At coincidence of a subject of the choice the entrant can specify four specialties. 

11. The documents provided in a foreign language have to have notarially 

testified translation into the Kazakh or Russian languages. 

The documents on education issued by the foreign organizations of education 

have to be converted in accordance with the established procedure. 

12. The persons having disability of the first and second group, disabled children 

and also disabled people since the childhood submit the conclusion of medico-

social examination (MSE) about absence of contraindications for training in the 

chosen specialty. 

The persons having the privilege to receiving an educational grant file to a 

selection committee of university the document confirming this right and the 

application for participation in a competition for award of educational grants in 

the terms established by these rules. 

13. The term of reception of applications for participation in a competition on 

award of educational grants from July 23 to July 31. 

14. By results of complex testing and ENT the minimum quantity of points 

necessary for transfer in number of students, makes 50, including not less than 7 

points in a profile subject (not less than 10 on each creative examination). 

15. The established reception quotas for the citizens participating in a 

competition on receiving an educational grant (for children of orphans and 

children without parental support, disabled people of 3 degree, persons equated 

on privileges and guarantees to participants of war and disabled veterans, 

disabled people since the childhood, children of disabled people for the persons 

of the Kazakh nationality who aren't citizens of the Republic of Kazakhstan), 

extend to all specialties declared by university. 

3. Carrying out complex testing 



16. For carrying out organizational and information and explanatory work and 

observance of discipline according to the decision of the Ministry of Education 

and Science of RK the state commissions on the organization and carrying out 

complex testing of the persons coming to higher educational institutions are 

created (further – the state commissions). 

17. For participation in CET entrant submits to a selection committee of 

university the application on the form of the established sample, the certificate or 

the diploma about the completement of the general secondary education (an 

average of the general), technical and professional (initial or average 

professional, postaverage) educations (original), receipt on payment for 

participation in testing, two photographs of 3x4 in size, the medical certificate in 

a form 086-U, and also the copy of an identification paper. 

Terms of reception of applications for participation in CET from June 20 to July 

9. Complex testing is held from July 17 to July 23. 

Complex testing for citizens of Mongolia is held from June 10 to June 24 

according to the approved Regulations of Admission in EKSU of 2015 (Bayan-

Ulgy, the Republic of Mongolia). 

The entrant who has come to complex testing has to show the identity card 

(passport) and the admission on examination. 

18. Complex testing is being held at the request of entrants in the Kazakh or 

Russian languages, in four objects: Kazakh or Russian (teaching language), 

history of Kazakhstan, mathematics and a subject of the choice defined 

depending on the chosen specialty. 

19. For complex testing 2 hours 30 minutes are allotted. The repeating of 

examination of testing isn't allowed. 

20. When carrying out complex testing it isn't allowed to change from place to 

place, to exchange examination materials, to write off, bring in audience and to 

use textbooks, other methodical literature, mobile means of communication (a 

pager, cell phones). 

21. In case of violation by the arriving item 16 of these rules the representative 

EMRK draws up the statement of detection of the forbidden objects and removal 

of the applicant, and also makes the decision on cancellation of results of testing. 

22. In case of refusal arriving to hand over examination materials for processing 

after the allowed time for CET, the representative EMRK draws up the 

statement. At the same time results of examination materials of the specified 

person aren't processed. 

23. Quantity of test tasks in each subject - 25. The correct answer to each test 

task is estimated by one point. 

24. Codes of the correct answers are hung out after the end of processing of 

results of testing. 

25. Results of complex testing appear the state commission in day of his carrying 

out. 

26. By results of complex testing to each participant of testing the standard 

certificate which is given by the state commission within three calendar days 

after testing is written out. 

27. For ensuring compliance with uniform requirements and permission of 

controversial issues at an assessment of test tasks, protection of the rights of 

participants of complex testing for the period of carrying out testing the appeal 

commission is created. 

The appeal commissions are created for consideration of the applications of the 

persons not concordant with results of complex testing and/or the maintenance of 

test tasks. 



28. The appeal commission adopts and considers statements from participants of 

testing on the maintenance of test tasks and for technical reasons, makes the offer 

in the Republican appeal commission on addition of points to the person and 

informs him on appeal results. 

29. The application for the appeal is submitted addressed to the chairman of the 

appeal commission personally by the participant of testing. Statements on the 

maintenance of test tasks and for technical reasons are accepted till 13 o'clock the 

next day after the announcement of results of complex testing and are considered 

by the appeal commission within one day. The applicant has to have at himself 

the document proving his identity, the admission for testing. 

The appeal commission works with each person in an individual order. In case of 

absence of the person on a meeting of the appeal commission, his application for 

the appeal isn't considered. 

Work of the appeal commission is headed by the chairman of the appeal 

commission. 

 4. Admission 

30. Admission is being ran by selection committee of university from August 10 

to August 25 

. 

In a selection committee of university arriving enclose to the application for 

admission: 

- document on an average (general average), initial professional (technical and 

professional), average professional (post average) or the higher education; 

- 6 photos sized 3x4; 

- the medical certificate of a form 086-U i the card about inoculations; 

- certificate of UNT or CET; 

- the certificate on award of an educational grant (at his existence); 

- the receipt on payment and the contract on paid rendering educational services 

(for arriving on a paid basis); 

- the service record (at her presence at the entrant at entering a university on a 

full-time department) or an extract from the service record (at revenues to a 

correspondence department). 

- debriefing of the entrant.  

Passes electronic registration through a portal of university. 

31. The persons who have received the certificate on award of an educational 

grant submit the application for admission to university and are enlisted in 

number of students by the order of the rector. 

32. Graduates of the organizations of the general secondary education of the 

current year, last UNT, the participants of complex testing who have gained not 

less than 50 points by results of testing in the following objects are enrolled: state 

or to Russian (training language), history of Kazakhstan, mathematics and a 

subject of the choice, including not less than 7 points in a profile subject (not less 

than 10 on each creative examination), and in other objects - not less than 4 

points. 

33. In case of receiving in one of the objects which are handed over within ENT 

or complex testing, less than 4 points, persons on paid training or to participation 

in a competition in award of educational grants aren't allowed to transfer. 

Transfer is carried out separately on specialties and language offices. 

Transfer on specialties for which creative examinations are established is carried 

out taking into account points on these examinations. 

34. In case of registration arriving the educational credit issued by banks of the 

second level, arriving it is enlisted in number of students of university when 



providing the corresponding reference to them from bank about finding of 

documents on consideration, at the same time he is granted a delay on payment 

of the sum determined in the contract of rendering educational services and 

which is subject for payment before transfer of the entrant for registration of the 

educational credit, but no more than four weeks from the moment of obtaining 

the reference from bank. 

35. The documents submitted in a foreign language have to have notarially 

testified translation on Kazakh or Russian. 

The documents on education issued by the foreign organizations of education 

undergo procedure of converting in the order established by the legislation after 

transfer of persons, during the first semester of training. 

36. The questions which aren't regulated by these rules of inclusion in EKSU 

independently are solved a selection committee of university and are made out by 

the protocol. 

Informatio

n 

about 

programs 

of training 

(the catalog 

of courses) 

1 General characteristic of the training program 

Awarded degrees/qualifications: 

The bachelor of education in the specialty 5B011400 – "History"  

Levels (steps) of training: 

Can continue education at the subsequent step of the higher education 

(magistracy) 6M020300 "History" and 6M011400 "History". 

Requirements for reception of the program: 

Reception on the program is carried out in compliance with standard Regulations 

of Admission in higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. 

For revenues to specialty 5B011400 - "History" it is necessary to choose 

discipline of a profile of the school course "World history".  

 - at 2,3,4 courses - at implementation of the academic mobility the difference in 

curricula which shouldn't exceed five disciplines of an obligatory component is 

considered. 

Educational and professional purposes: programs/a possibility of further training: 

Bachelors in the specialty 5B011400-History can carry out the following types of 

professional activity: 

- educational (pedagogical); 

- research; 

- consulting; 

- cultural and educational; 

- organizational and administrative. 

Bachelors in the specialty 5B011400-History can carry out the following 

functions:  

- to carry out pedagogical activity in establishments of education;  

- to provide unity of training, education and development; 

- to improve methods and technology of training;  

- to reveal the actual directions of researches in the field of pedagogics, stories;  

- to give consulting help on the organization of educational process and questions 

of history; 

- to operate activity of educational institution; 

- to coordinate work of structural divisions, public organizations;  

- to carry out cultural and educational work among pupils. 

Standard problems of professional activity. 

Standard problems of professional activity of bachelors are:  

- increase of efficiency of educational process; 

- planning of lessons, after-hour educational work; 

- improvement of a technique of teaching history;  



- improvement of system of adoption of administrative decisions in the field of 

education. 

Directions of professional activity 

- history of Kazakhstan, world history, museology; 

- archeology; ethnology; archive science 

Content of professional activity. 

The main content of professional activity of the bachelor-historian consists in: 

- educational (pedagogical); 

- educational; 

- production and administrative; 

- cultural and educational; 

- consulting and abstract. 

Requirements to key competences of the bachelor in the specialty 5v011400-

History has to: 

to know:  

- about processes and the phenomena of live and inanimate nature, public life to 

understand and own knowledge methods at the level necessary for the solution of 

the tasks arising at execution of professional functions; 

- about basic values of culture and the place of culture of Kazakhstan in a 

civilization;  

- about the person as the individual, the personality, the subject of activity and 

identity and methods of his studying; to understand a role of psychological 

factors in the solution of problems of applied character in the sphere of training, 

education, communication and work; 

- about the place of the person in evolution of Earth and influence of his activity 

on environment. 

nobility:  

- bases of legal system and legislation of the Republic of Kazakhstan, 

organization of judicial and other law-enforcement and law enforcement 

agencies; legal and moral ethical standards in the sphere of professional activity;  

- the basic concepts of the economic theory and to understand essence of 

economic processes; 

- main directions of a solution of the problem of communication of training and 

development, structure and functions of educational activity, principles of the 

organization of training;  

- basics of the theory and methodology of a source study, sources on stories of 

Kazakhstan, a complex of auxiliary historical disciplines: historical chronology, 

numismatics, etc.; 

- conceptual approaches to studying of culture of the people of Central Asia and 

Kazakhstan, and also features of historical geography of the country; 

- an obligatory minimum on special disciplines of specialty:  

stories of primitive society, archeology, ethnology, ancient history, antiquity, 

history of the Middle Ages, ancient and medieval history of Kazakhstan, modern 

and contemporary history of Kazakhstan, modern and contemporary history of 

foreign countries, historiography, history of the adjacent countries and people; 

- fundamentals of the general psychology and general pedagogics; means and 

methods of pedagogical activity to be able: 

- to use methods of the social humanities in various the professional activity; 

- to acquire new knowledge, using modern educational technologies, on a 

scientific basis to organize the work; 

- to use the computer in professional activity; 

- to be able to see a psychological perspective within the specialty.  



to have skills: 

- system knowledge of world outlook character;  

- skills of practical work in archaeological, ethnographic expeditions;  

- a technique of carrying out studies on stories according to the program of 

secondary education, methodical and organizational work on creation of offices 

of history, elementary skills of the analysis of teaching and educational 

situations;  

- bases of Arab or Latin for work with sources.  

to be competent: 

- in professional and pedagogical and scientific activity, in the solution of 

pedagogical tasks, in an assessment of knowledge and abilities of pupils and 

students. 

On end of the program of training at a bachelor degree, the graduate 5B01100 

"History" can continue education in a magistracy 6M020300 "History", 

6M011400 "History". 

Additional 

informatio

n  

Placement / accommodation - Comfortable Houses of students on 1789 places 

in which conditions for preparation for occupations and rest of students – 

"Library", "Reading room" and "Internet cafe" are provided. 

Food – Timely and high-quality food is provided employment by the dining 

room in educational cases of university. 

Address Name of object of food 

(dining room, buffet, 

cafe) 

Capacity 

(quantity of 

seats) 

Existence of the 

sanitary and 

epidemiologic 

conclusion about 

compliance of object of 

food to health 

regulations and norms 

(date and number) 

Educational 

block No. 1 

(30th G.division 

St., 34) 

Dining 

room

 
Dining room 

  

60 
  

  

 

32 

No. 1537 

10.08.2010y. 

Educational 

block No. 2, 

 (Bazhov St., 7) 

Buffet

 

48 No. 1534 

10.08.2010y. 

 



Medical services - The medical care of students of university is carried out 

in a first-aid post (conforms to requirements of SES and GPS) where first aid is 

provided, medical examinations, preventive events are held. There is a contract 

on medical care of students and PPS with city hospital No. 1 Ust Kamenogorsk. 

"Round tables" – meetings of workers of "The center of health" with students of 

University are regularly carried out.  

Control of a sanitary condition of educational cases and hostels is carried 

out by the manager of a health center, responsibility for maintenance of these 

conditions is born by commandants of the corresponding objects. 

Student's office - The center of youth policy which is structural division of 

university, united in itself earlier created Committees on Affairs of Youth and 

the Center of Culture, and also student's youth associations: youth wing of NDP 

"Nurotan" of "Zhasotan", branch of the republican youth organization "Alliance 

of Students of Kazakhstan", student's group of assistance of police "Қыран", 

student's youth labor groups. 

Conditions for training (material resources for occupations): equipment, 

quantity of computer classes, reading rooms, libraries, etc. 

 Student's associations. 

  - students’ police assistance group "Khyran"  

  - the VKG debate club 

Educational 

block No. 3     

(30th G.division 

St., 36) 

Dining room 

 

 

 

 

24 

No. 915 

10.06.2009y. 

Educational 

block No. 4  

(St. 

Revolutionary 

a2a) 

Dining room 

 

28 No. 915 

10.06.2009y. 

Educational 

block No. 7  

 (Voroshilov 

St., 14) 

Dining room 

 

32 No. 1535 

10.08.2010y. 

Educational 

block No. 9  

(Krylov St., 72) 

Dining room 

 
 

36 No. 1536 

10.08.2010y. 



  - students’ law clinic 

  - choreographic studio "Alem" 

  - folklore Kazakh ensemble 

  - students’ theater 

 - the «KVN» teams of faculties 

  - creative songsinging ensemble 

       - creative association of young poets "Zhas Khalam"  

Структура программы с указанием  кредитов  

Cycle of 

disciplin

es 

Discipline 

code 

Name of discipline Name of 

discipline 

Semester 

1 course 

BD OC INiST -5201 Тарих ғылымы және заманауи 

көзқарастар 

Историческая наука и современные 

теории 

Historical science and modern 

technologies 

5 1 

BD 

CCH 

IiMIN -5202 Тарих ғылымының теориясы және 

әдіснамасы 

Теория и методология исторической 

науки  

Theory and methodology of historical 

science 

5 1 

BD 

CCH 

IP -5203 Күнделікті тарих 

История повседневности 

History of daily occurence 

5 1 

PD 

CCH 

SEITiM -1301 Әлеуметтік-экономикалық тарих:теория 

және әдіснама 

Социально-экономическая история: 

теория и методология  

Social-Economic history: theory and 

methodology 

5 2 

PD 

CCH 

OPI -1302 Қоғамдық-саяси тарих: теория және 

әдіснама  

Общественно-политическая история: 

теория и методология  

Social-political history: theory and 

methodology 

5 2 

PD 

CCH 

APDK -1301 

Қазақстан демографиясының өзекті 

мәселелері  

Актуальные проблемы демографии 

Казахстана  

Actual problems of a demography of 

Kazakhstan 

5 1 

PD 

CCH 

SDPK -1302 

Қазақстанның әлеуметтік-

демографиялық саясаты  

Социально-демографическая политика 

Казахстана  

Social population policy of Kazakhstan 

5 1 

 Complex examination and presenting  



On each discipline examination – in an oral or written form, in the form of 

examination cards or testing is taken. 

In the 6th semester protection of the doctoral dissertation and complex examination in 

the specialty is carried out.  

The developed project publicly is defended by the doctoral candidate at a meeting of 

Dissertation Council 

 Surname, name, middle name of lecturers on each discipline: 

1) Akhmetova G. M., , the associate professor of history of Kazakhstan gives courses: 

"Social and economic history: theory and methodology"; 

2) Aubakirova Z.S.,, the associate professor of history of Kazakhstan gives courses: 

"Intellectual history", "Historical and cultural heritage: research and problems of 

preservation", "Historical demography", "Methodology and methods of demographic 

researches"; 

3) Zhanbosinova A.S., д, professor of department of history of Kazakhstan, "The 

historical science and modern theories", "Daily occurrence history", "Social and 

political history gives courses on disciplines: theory and methodology", "Oral 

history", "History of formation of the Kazakh diaspora and irredentality"; 

4) Igibayev S. K.,. professor of department of history of Kazakhstan, gives courses on 

disciplines "Fundamental problems of a source study and a historiography", "The 

theory and methodology of historical science"; 

5) Zhakisheva S. A.,, professor of department of history of Kazakhstan, "The 

historical informatics", "Modern technical sources" gives courses on disciplines; 

6) Razhepayeva F.Z., the associate professor of history of Kazakhstan teaches 

courses: "Sources and historical development of the Euroasian idea". 

 2 Description of separate disciplines (courses, unit) 

 

Appendix 1А 

Description of separate disciplines (courses, units): 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

Historical 

science and 

modern 

technologies 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

INiST -5201 CMS 1 1 3 

Initials of lecturer/professor Zhanbossinovа A.S. 

The purpose of a course is acquaintance of doctoral candidates with the main theoretical 

problems of history as scientific discipline and the new directions in scientific and historical 

researches.  

Pre requisite: Theoretical-methodological problems of a source study and historiography, New 

approaches to fundamental problems of the World history 

Content of course/discipline: main scientific-theoretical theories of the present, their influence 

on historical science. Current trends of a world historiography of an era of a postmodern. 

Influence of linguistic and cultural turn on development of historical science. Structuralist 

revolution in humanity knowledge and her influence on a historical era. Theoretical designs and 

historical writings.  

Competences: 

 Tool competences  

nobility: 

- the main tendencies of development of historical science at the end of XX at the beginning of 

the 21st century; 

- contents of concepts of historical process; 

- the main structural theories in philosophy, sociology and cultural anthropology;   



to be able: 

- to reveal and comprehend a theoretical problem of historical research;  

- to adapt modern theoretical-methodological concepts to the solution of a specific scientific and 

historical problem; 

- to apply a wide range of the principles and methods of scientific research; 

to own: 

- methodology of scientific and historical research; 

- technique of scientific and historical research   

- theoretical skills of collecting actual data in various spheres of the humanities, their analysis 

and generalization of results and applications in scientific research. 

The recommended literature: 

Gurevich A.Ya. Is a historian of the end of the 20th century in search of a method.//Odysseys. M 

of 2016 

Knabe G. S. Socio-historical knowledge of the second half of the XX century, his deadlocks and 

possibilities of their overcoming//Odysseys. 2013. M of 2014 

Koposov N. E. As historians think. M, 2012 

Croce B. Theory and history of a historiography. M, 2018 

Muchnik V. M. Historical consciousness on the dawn of the 21st century. From Lagos to the 

myth//Methodological and historiographic questions of historical science. Issue 25. Tomsk. 2017 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian. 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

 

Theory and 

methodology 

of historical 

science 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

IiMIN -5202 CMS 1 1 3 

 

Lecturer/professor's Initials Igibayev S. K. 

The purpose of a course is acquaintance of doctoral candidates with the main theoretical 

problems of history as scientific discipline and the new directions in scientific and historical 

researches.  

Pre requisite: Teoretiko-metodologichesky problems of a source study and historiography, New 

approaches to fundamental problems of the World history 

Content of course/discipline: Methodology and technique of history: ratio problem. Interrelation 

between the theory and methods of historical research. Structural components of methodology of 

history. Historical Hnoseology and ontology. Theoretical questions of history. Ratio of 

theoretical and concrete historical knowledge. Value of methodology in historical knowledge. 

Problems of methodology. Ratio and sense of concepts theory of history, history methodology, 

history epistemology, history philosophy. Historical theory: concept and contents. Cooperation 

of historians and philosophers in the solution of philosophical and methodological problems of 

historical knowledge. History and philosophical knowledge. History philosophy. Metahistory.  

Competences: Tool competences  

Schwab, Klaus.  

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

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. 

New liberal arts education. 100 new textbooks in the Kazakh language 

Harari, Yuval Noah.   



nobility: 

- main theoretical-methodological currents, directions and models; 

- contents of concepts of historical process; 

- basic principles and methods of concrete historical research;   

to be able: 

- to reveal and comprehend a theoretical problem of historical research;  

- to adapt modern theoretical-methodological concepts to the solution of a specific scientific and 

historical problem; 

- to apply a wide range of the principles and methods of scientific research; 

to own: 

- methodology of scientific and historical research; 

- technique of scientific and historical research   

- theoretical skills of scientific and historical research 

The recommended literature: 

Antipov G. A. Historical past and ways of his knowledge. Novosibirsk, 2017. 

Barg M. A. Categories and methods of historical science. M, 2014.  

Barg M. A. Eras and ideas. M, 2017. 

Blok M. Apology of history or craft of the historian. 2nd prod. M, 2016. 

M weber. Chosen works. 2nd prod. M, 2016.  

 A.V. Gulyga. Art of history. M, 2015. 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian. 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

 

History of 

daily 

occurence 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

IP -5203 SMS 1 1 3 

 

Initials  of lecturer/professor A. Zhanbosinova 

Purpose: acquaintance with daily occurrence history as the new scientific direction is. History of 

daily occurrence differs from household history in the fact that the historian of daily occurrence 

is come into the view by not a material aspect of surrounding reality, and what sense was put in 

the everyday life by people of the studied eras. This approach takes more and more strong 

positions in system of training of professional historians and representatives of other specialties 

that reflects the general tendency of a humanization of science and the appeal to history of "the 

little person".  

Pre requisite: Studying of the module is based on the knowledge gained within subject matters 

in the conditions of magistracy OP  

Maintenance of a course of discipline: Daily occurrence as knowledge. Methodology of 

historical anthropology. Phenomenological sociology. Daily occurrence as kernel of complete 

human life. House, shelter, life as characteristics of daily occurrence. Family as disciplinary 

space of culture. Culture of food. Figurative culture. Musical culture. Communicative culture. 

Daily occurrence and "the" world. Traditional modeling as intrinsic characteristic of the Russian 

Schwab, Klaus.  

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

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. 
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daily occurrence. Daily occurrence as world of behavior, mastering feelings and affects. Daily 

occurrence morphology. Historical types of daily culture. The place and a role of culture of daily 

occurrence in the history of national and universal culture. 

Competences  

System competences  

- to know the main perspective of works of historians, sociologists, ethnologists on daily 

occurrence history 

- to be able to use these stories of daily occurrence at the solution independently of objectives in 

researches on social history and to apply in independent research work; 

- to own methodology of interdisciplinary studying of structures of daily occurrence, skills of use 

of a comparative-historical method, historical and anthropological approaches, methods of 

history of ideas and concepts during the work with sources on daily occurrence history. 

The recommended literature: 

Barg M. A. Categories and methods of historical science – M., Science, 2014. - 341 pages. 

Brodel F. Structures of daily occurrence: Possible and impossible. Progress, - M.: 2016. 622 

pages. 

Block M. Apology of history. M, 1973. 2 – е prod. – M, 2016. 

V. V. Sourceology in the history of the Soviet society: course of lectures. The m, Grew. state. 

humanitarian un-t (RGGU) 2017. - 388 pages. 

Lyudtke A. What is daily occurrence history? It’s achievements and prospects in 

Germany//Social history. M, 2016. Page 77-100. 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian. 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

 

Social-

Economical 

history: theory 

and 

methodology 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

SEITiM -

1301 

ОМС 1 1 3 

initials of lecturer/professor Alexceenko A.N. 

The purpose - to study the main stages of development of social and economic history, on the 

basis of the analysis of theoretical base and modern methodological approaches. 

Pre requisite: Studying of the module is based on the knowledge gained within subject matters 

in the conditions of magistracy OP 

Maintenance of a course of discipline: The training course considers the most actual problems 

of historical knowledge, and also the questions connected with expansion of interdisciplinary 

interrelations and redefinition of the place of history in system of modern social and 

humanitarian knowledge. The maintenance of a course is directed to the analysis of numerous 

innovations in the field of methodology, in the conceptual device and tools of historical research, 

to disclosure of heuristic opportunities of the latest approaches and the directions, achievements 

Schwab, Klaus.  

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

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. 

New liberal arts education. 100 new textbooks in the Kazakh language 

Harari, Yuval Noah.   



and informative borders of the historical subdisciplines created at a boundary of the 20-21st 

centuries as a result of "linguistic", "cultural", "pragmatical" and "visual" turns in historical 

knowledge, prospects micro and macroapproaches, a global, regional, new local, comparative 

historiography, history of emotions, history of concepts, intellectual history, etc. 

Competences  

System competences 

- to know: dynamics of evolution and tendency of history of a modern social and economic 

situation; various methodological approaches and theoretical positions of the leading 

representatives of various schools, currents and directions of social and economic thought; 

- to be able: to use scientific approach for an assessment of the major historical and economic 

problems and events; to use the gained knowledge for the analysis of social and economic policy 

and an assessment of results of the carried-out economic reforms; to give an independent 

assessment of development of world and domestic social and economic thought, to develop 

alternative options of economic policy; 

- to have skills: to reveal the general and private in studying of social and economic history of 

Kazakhstan; to predict situations, to learn to allocate positives and negatives in reformatory 

policy of the state. 

The recommended literature: 

Ginzburg K. Cheese and worms: A picture of the world of one miller living in the 16th century 

of M., 2015. 

Grendi E. Once again about microstories//the Incident: Individual and unique in the history. 

2016. M, 2017. Page 291Ch302. 

 Grigoriev S. I. Historical anthropology on autocracy fragments//Clio. The magazine for 

scientists. 2012. No. 1 (16).  

Gurevich Y. Aporia of modern historical science imaginary and original//Odysseus: Person in 

the history. 2017. M, 2018. Page 233-250.  

Kozlova N. N. Sociohistorical anthropology: Textbook. M, 2018. 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

Teaching methods: verbal, evident, practical, active (stage case). 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian. 

 

NAME KURSA/DISTSIPLINY/YUNITA 

 

Social and 

political 

history: theory 

and 

methodology 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

OPI -1302 CMS 1 1 3 

 

Initials  of lecturer/professor Zhanbossinova A.S. 

The purpose – is detailed acquaintance of doctoral candidates with a wide range of the scientific 

and methodological tools applied in modern social and political researches, training in the main 

approaches and the main methods of the analysis and forecast of social and economic situations 

Schwab, Klaus.  
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and social and political events, acquisition of skills of modeling of modern social and political 

processes. 

Pre requisite: Studying of the module is based on the knowledge gained within subject matters 

Maintenance of discipline course: Social and political history – the relatively young and 

actively developing current in a historiography that creates certain difficulties in teaching 

discipline in connection with an insufficient institutionalizing of the direction. Considering the 

above-named difficulties, the course in many respects has problem character, being guided by 

the historiographic analysis of the most known works of the historians written in line with 

historical anthropology, political science. The maintenance of a course is directed to illumination 

of the main teoretiko-methodological problems of social and political history.  

Competences:  

system 

- to know the main perspective of works of historians, sociologists on a training course 

"Historical science and modern theories", methodology of interdisciplinary studying of structures 

of daily occurrence 

- to be able to apply it in independent research work, to use data of historical science at the 

solution independently of objectives in researches on social history; 

- to own skills of use of a comparative-historical method, historical and anthropological 

approaches, methods of history of ideas and concepts during the work with sources on daily 

occurrence history. 

The recommended literature: 

Alekseeva T.A. Modern political theories. M, 2015. 

Anisimov S.F. Introduction to an axiology. M, 2016. 

Antanovich N. A. Methodology of political science: A grant for students. Minsk, 2015. Beznyuk 

D. K. Power. Methodological bases of the sociological analysis. Minsk, 2018. 

To Beyma K. Comparisons in political science//Socio-political sciences. 2016. No. 2. 

Belov G. Modern conceptual approaches and methods of research//Centaur. 2013. No. 5.  

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian 

 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

 

Actual 

problems of a 

demography 

of Kazakhstan 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

APD-1301 OMS 1 1 3 

 

Initials of lecturer/professor Alekseenko A.N. 

Purpose – acquisition by students as a result of training of knowledge and skills in the field of 

fundamentals of demography. 

Pre – requisite: Studying of the module is based on the knowledge gained within subject matters 

in the conditions of magistracy OP 

Schwab, Klaus.  

The fourth industrial revolution: [textbook] / K. Schwab. - Moscow: Science, 1978. M.]: 
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Maintenance of a course of discipline: Relevance of a demographic perspective. Theoretical 

and practical importance of research of the population and its changes separate demographical of 

processes and types of family behavior, their interrelations with other public phenomena and 

processes. Population as object of demography, main attributive sign of the population. 

Demographic processes. Demographic structures. Demography methods — statistic-

mathematical, sociological, etc. Main interrelations of demographic and other public processes. 

Demographic factor of public changes. Social and economic, political and other processes as 

determinants of changes of the population. The place of demography among other sciences, their 

straight lines and the return interrelations.  

Competences: system, tool 

Nobility: basic concepts of a course; main methodological components of a course; modern 

scientific views on problems of ethnography and demography; to have an idea of the main 

tendencies of cultural and historical interaction of people of the world at various stages of her 

history, characteristics of a current demographic state, the main ethnodemographic processes. 

To be able: to operate with the main terms and concepts of a course; to work with scientific 

literature, to analyze the obtained information; to carry out the analysis of ethnosocial aspects of 

life of the population; to use practical aspects of the studied material for professional activity. 

To own: main methodological components of a course, conceptual and terms framework of 

modern scientific knowledge of the person. 

The recommended literature: 

Demography: current state and prospect of development. Manual. / Under the editorship of D. I. 

Valentya., M., 2017. 

Modern demography / Under the editorship of A. Kvasha, V.A. Iontsev. M, 2015. 

Antonov A.I., Medkov V. M., Arkhangelsk V. N. Demographic processes in Russia the 21st 

century, 2012. 

Urlanis B. Ts. Population: researches, journalism. M, 2016. 

Breeva, E.B. Fundamentals of demography: Dashkov and To, 2009. - 387 pages. 

Demography and statistics of the population / Under the editorship of I.I. Yeliseyeva. – M.: 

2016. – 688 pages. 

Demography: Knorus, 2015. - 288 pages. 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Assessment methods/form: rating, examination 

Training language: Russian 

 

COURSE NAME/DISCIPLINE NAME/UNIT NAME 

 

Social population 

policy of 

Kazakhstan 

Discipline 

code 

Discipline 

type 

Year of 

training 

Training 

semester 

Quantity of 

the credits 

MMDR -

2302 

OMS 1 1 3 

Initials of lecturer/professor Aubakirova Z.S. 

Purpose - giving an idea of methodology and methods of demographic researches.   

Schwab, Klaus.  

The fourth industrial revolution: [textbook] / K. Schwab. - Moscow: Science, 1978. M.]: 
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Pre requisit: Studying of the module is based on the knowledge gained within subject matters in 

the conditions of magistracy OP 

Course maintenance: includes sections of the theory and methodologists and demographic 

researches, methodical tools of demographic researches. 

Competences:  

has to know: theory and methodology of demographic researches; 

has to be able: to use the gained knowledge in a scientific research, and in practice; 

has to have skills of use of scientific tools in research development 

The recommended literature: 

Denisenko M.  Demography: INFRA-M, 2016. - 424 pages. 

Klupt M. A. Demography of Earth regions [an event of the contemporary demographic history] - 

SPb.: St. Petersburg, 2018. - 347 pages. 

Workshop on statistics of the population and demography. / Under edition of: Vorobyova O. D. - 

M.: Finance and statistics, 2015. - 272 pages. 

Social ethnography and demography [Electronic resource]: Cupid publishing house., 2017. - disk 

(CD ROM). 

Transformation of migratory processes in the former Soviet Union under the editorship of L. L. 

Rybakovsky. - M.: Academy, 2016. - 432 pages. 

Sapiens: a brief history of mankind [Text]. - Almaty: National translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - M.: publishing house of KAZ. - (Spiritual modernization) 

 

Teaching methods: verbal, evident, practical. 

Assessment methods/form: rating, examination 

Teaching language: Russian 

 

Additional information for trained 

Placement / accommodation - Comfortable Houses of students on 1789 places in which 

conditions for preparation for occupations and rest of students – "Library", "Reading room" and 

"Internet cafe" are provided. 

Food – Timely and high-quality food is provided employment by the dining room in educational 

cases of university. 

Medical services - The medical care of students of university is carried out in a first-aid post 

(conforms to requirements of SES and GPS) where first aid is provided, medical examinations, 

preventive events are held. There is a contract on medical care of students and PPS with city 

hospital No. 1 Ust Kamenogorsk. "Round tables" – meetings of workers city "The center of 

health" with students of University are regularly carried out.  

Control of a sanitary condition of educational cases and hostels is carried out by the 

manager of a health center, responsibility for maintenance of these conditions is born by 

commandants of the corresponding objects. 

Student's office - The center of youth policy which is structural division of university, 

united in itself earlier created Committees on Affairs of Youth and the Center of Culture, and 

also student's youth associations: youth wing of NDP "Nurotan" of "Zhasotan", branch of the 

republican youth organization "Alliance of Students of Kazakhstan", student's group of 

assistance of police "Қыран", student's youth labor groups. 

Conditions of training (material resources for occupations): equipment, quantity of 

computer classes, reading rooms, libraries, etc. 

Student's associations. 

Schwab, Klaus.  

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

National translation Bureau. Public Foundation, 2018. - 200 pages. - (Spiritual modernization. 

New liberal arts education. 100 new textbooks in the Kazakh language 

Harari, Yuval Noah.   



 - students’ police assistance group "Khyran"  

 - the VKG debate club 

 - students’ legal clinic 

 - choreographic studio "Alem" 

 - Kazakh folklore ensemble 

 - students’ theater 

 - the KVNs teams of faculties 

 - creative songsingin ensemble 

- creative association of young poets "Zhas Khalam" 

 


