




 

3 

 

                                                          6В01510 – География-История 

6В01510– География-Тарих 

6В01510 – Geography-History 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational– 5 кредит/ кредитов/credit 

 «География және жаратылыстану», «Мұражай ісі» траекториялары бойынша жалпы 

білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «География и 

естествознание», «Музейное дело»  

General educational disciplines for educational trajectories, «Geography and Natural 

Sciences», «Мuseum business» 

1 

 

EKN 2101 

OEP 2101 

BEE 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship  

 

 

 

5 

ETD 2101 

EUR 2101 

ESD 2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

TKN 2101 

OBZh 2101 

BLS 2101 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Basics of life safety 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 60 кредит/кредитов/credit 

«География және жаратылыстану», «Мұражай ісі» траекториялары бойынша базалық 

пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «География и естествознание», 

«Музейное дело»   

Basic disciplines for educational trajectories «Geography and Natural Sciences», «:Мuseum 

business» 

2 

Geo 1202 

Geo 1202 

Geo 1202 

Геология 

Геология 

Geology 

5 

GN 1202 

OG 1202 

PG 1202 

Геология негіздері 

Основы геологии 

Principles of Geology 

3 

KTN 1203 

KOT 1203  

CTP 1203 

Картография топография негіздерімен 

Картография с основами топографии 

Cartography and topography principles  

5 

TGN 1203 

TOG 1203 

TBG 1203 

Топография геодезия негіздерімен 

Топография с основами геодезии 

Topography with bases of geodesy 

4 

GKTI 1204 

UGO 1204 

DGC 1204 

Географиялық қабық туралы ілім 

Учение о географической оболочке 

The doctrine of geographical cover 

7 



 

4 

 

GMor 1204 

GMor 1204 

GMor 1204  

Геоморфология 

Геоморфология 

Geomorphology 

 

 

 

 

5 

 

 

Arh -12005 

Arh -1205 

Arh -1205  

Археология  

Археология  

Archeology 

5 

APK-1205 

MPA-1205 

IAA-1205 

Археология пәнаралық көзқарас 

Междисциплинарные подходы в археологии 

Interdisciplinary approachesin archeology 

6 

ShEOT 2206 

DSIZS  2206 

AMHFC 2206 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы  

Древняя и средневековая история зарубежных стран  

Ancient and medieval history of foreign countries 

5 

AAIKS  2206 

PIDO 2206 

PHPIS 2206 

Алдын-ала индустриялық қоғамның саяси тарихы  

Политическая история доиндустриального общества  

The political history of pre-industrial society 

7 

KET 2207 

DIK  2207 

AHK 2207 

 Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана  

Ancient History of Kazakhstan 

5 

KA  2207  

AK  2207  

AK  2207 

Қазақстан археологиясы 

 Археология Казахстана  

Archaeology of Kazakhstan 

8 

KMFG 3208  

FGMO 3208 

PGCO 3208 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық 

географиясы  

Физическая география материков и океанов  

Physical geography of continents and oceans 

5 

AFG 3208 

FGM 3208  

PGP 3208  

Әлемнің физикалық географиясы 

Физическая география Мира 

Physical Geography of Peace 

9 

DEASG-3209 

EPSGM-3209 

EPSGW-3209 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы  

Экономическая, политическая и социальная 

география мира  

The economic, political and social geography of the 

world 
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ShEG 3209 

GZS 3209 

GFС 3209 

Шет елдердің географиясы  

География зарубежных стран  

Geography of foreiggn countries 

 

10 

GOA 3210 

MPG 3210 

MGT 3210 

Географияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания географии  

Methodology of geography teaching  

5 

OTEN 3210 

TEOP 3210 

TEBP 32103210 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Технико-экономические основы производства 

Technical and economic basics of production 

MM 3210 

MM 3210 

MM 3210 

Минор Модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 

11 

TOA - 3211 

MPI -3211 

PHT – 3211 

Тарихты оқыту әдістемесі  

Методика преподавания истории  

Principles of history teaching  

 

5 

OKT- 3211 

SIK-3211 

MHK– 3211 

Ортағасырлық Қазақстан тарихы  

Средневековая история Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 
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MM 3211 

MM 3211 

MM 3211 

Минор Модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 

12 

ShEEZh 3212 

NIZS 3212 

 CHFC  3212 

Шет елдердің ең жаңа тарихы  

Новейшая история зарубежных стран  

The contemporary history of foreign countries 

5 

EDT - 3212 

IDM - 3212 

AH- 3212 

Ежелгі дүние тарихы  

История Древнего мира  

Ancient history 

MM 3212 

MM 3212 

MM 3212 

Минор Модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

 «География және жаратылыстану», «Мұражай ісі» траекториялары бойынша 

кәсіптендіру пәндері 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям «География и 

естествознание», «Музейное дело» 

 

Profile courses for educational trajectories: «Geography and Natural Sciences», «:Мuseum 

business» 

13 

Zhar 4313 

Est 4313 

NS 4313 

Жаратылыстану 

Естествознание 

Natural science 

5 

KTD 4313  

IIK 4313 

SSHK 4313 

Қазақстан тарихының деректануы 

Источниковедение истории Казахстана  

The Source study of history of Kazakhstan 

14 

ZhFG 4314 

OFG 4314 

 GPG 4314 

Жалпы физикалық география 

Общая физическая география 

General physical geography 

5 

KTT 4314 

IIK 4314 

 HKH 4314 

Қазақстан тарихының тарихнамасы  

Историография истории Казахстана  

Historiography of Kazakhstan history 

15 

ZhEG 4315 

OEG 4315 

GEG 4315 

Жалпы экономикалық география 

Общая экономическая география 

General economic geography 

5 

ShEKT 4315 

ZSII  4315 

FCSH 4315 

Шет елдерге: көздері мен тарихнамасы  

Зарубежные страны: источники и историография 

Foreign countries: sources and historiograph 

16 

 

GO 4316 

GK 4316  

GSLL 4316 

Географиялық өлкетану  

Географическое краеведение  

The geographical study of local lore 

5 

ShKOT 4316 

IVKO 4316 

HEKR 4316 

 Шығыс Қазақстан облысының  тарихы 

 История Восточно-Казахстанской области 

 History of East Kazakhstan region 



 

6 

 

17 

ShKОG 4317 

GVKO 4317 

GEKR 4317 

ШҚО географиясы  

География ВКО 

Geography of the East Kazakhstan region 

6 

ShKOTМ-4317 

IKNVK-4317 

HCHEK-4317 

 Шығыс Қазақстан облысы тарихи-мәдени мұра: 

Тарихи туризм 

Историко-культурное наследие Восточно-

Казахстанской области: исторический туризм 

Historical and cultural heritage of the East Kazakhstan 

region: historical tourism 

18 

 

Top-4318 

Top-4318 

Top-4318 

Топонимика 

Топонимика 

Toponymy 

5 

MITMM-4318 

MOOIK-4318 

MPHCH-43118 

Мұражай ісі және тарихи-мәдени мұраны қорғау  

Музеелогия и охрана объектов историко-

культурного наследия 

 Museology and the protection of historical and cultural 

heritage 

19 

KAGG-4319 

SGK-4319 

SGK-4319 

Қазақстанның әдет-ғұрыптық географиясы 

Сакральная география Казахстана  

Sacral geography of Kazakhstn 

5 

MMN - 4319 

OShM -4319 

FSM- 4319 

Мектеп мұражайы негіздері  

Основы школьного музееведения 

 Fundamentals of school museology 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 
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economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Құқыұ негіздері, Саяси ғылымдар , саясаттану 

Основы права, Политология-социология 

Political science socialogy 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Географиялық орта химиясы, Физика және астрономия негіздері 

Химия географической среды, Основы физики и астрономии 

Chemistry of the geographical environment,  Bases of phisics and astronomy 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 
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liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

Геология 

Геология 

Geology 

Курстың мақсаты-Жердің геохронологиясын, геодинамикалық және 

тектоникалық процестерін зерттеу.  

Курстың / пәннің мазмұны: Пән Жер, жер қыртысының заттық, минералды және 

петрографиялық құрамы, жер қойнауында пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтары, 

жер қыртысының және органикалық әлемнің даму тарихы туралы білімді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;  

2) география және басқа ғылым ережелерін пайдалана отырып, табиғи, 

әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешу 

3) геология негіздерін, геологияның мәнін, әртүрлі ғылымдармен байланысын 

білуін көрсету; 

4) алынған білімді тәжірибеде қолдану; әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей 

білу; 

5) минералдар мен тау жыныстарын, олардың жасын, нысандары мен 

құрылысын анықтау, геологиялық карталарды, тіліктерді, стратиграфиялық 

колонкаларды оқу және талдау дағдыларын меңгеру. 

 

Цель курса изучение геохронологии, геодинамических и тектонических 

процессов Земли.  

Содержание курса: Дисциплина направлена на формирование знаний о Земле, 

вещественном, минеральном и петрографическом составе земной коры, закономерностях 

распределения в недрах полезных ископаемых; об истории развития Земли, земной коры 

и органического мира 

В результате  изучения курса обучающийся будет: 
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1) понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы;  

2) Решать природные, социальные и экономические проблемы, пользуясь 

положениями географии и других наук 

3) демонстрировать знание  основ геологии, значение, связи геологии с 

различными науками; 

4) применять полученные знания на практике; умение работать с различными 

источниками информации; 

5) владеть  навыками определения минералов и горных пород, их возраста, форм 

и строения, чтения и анализа геологических карт, разрезов, стратиграфических колонок. 

 

The aim of the course is to study geochronology, geodynamic and tectonic processes 

of the Earth.  

Course content: the Discipline is aimed at the formation of knowledge about the Earth, 

the material, mineral and petrographic composition of the earth's crust, the laws of distribution 

in the subsoil of minerals; the history of the Earth, the earth's crust and the organic world 

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature;  

2) to Solve natural, social and economic problems, using the provisions of geography 

and other Sciences 

3) demonstrate knowledge of the basics of Geology, the importance of Geology links 

with various Sciences; 

4) apply the acquired knowledge in practice; ability to work with different sources of 

information; 

5) to possess skills of definition of minerals and rocks, their age, forms and a structure, 

reading and the analysis of geological maps, sections, stratigraphic columns. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Химия, Геодезия топография негіздерімен. 

Химия, Топография с основами геодезии. 

Geography(schoolyear),Chemistry, Topographywith the basics ofgeodesy. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы, Ландшафттану. 

Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана, 

Ландшафтоведение. 

Physical geography of continentsand oceans, Physical Geography of 

Kazakhstan,Landscape. 

 

Геология негіздері 

Основы геологии 

Basics  of geology 

Курстың мақсаты-студенттерді геологиялық құрылыс, жер құрамы, оның шығу 

тегі, жасы және дамуы туралы ұғымдармен таныстыру; кең таралған минералдар мен тау 

жыныстарын дұрыс, анықтауды үйрету; бұл білімді болашақта теориялық және өндірістік 

оқытуда іс жүзінде қолдануға дағдыландыру. 

Курстың мазмұны. Геологияның ғылым ретінде жалпы сипаттамасын зерттеу; 

Жердің құрылысы (оның негізгі қабықтары, олардың бөліну ерекшеліктері); жер 

қабатының құрылысы, оның негізгі қабаттары. Заттық және химиялық құрамы жер 

қыртысының.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;  

2) география және басқа ғылым ережелерін пайдалана отырып, табиғи, 

әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешу 
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3) геология негіздерін, геологияның мәнін, әртүрлі ғылымдармен байланысын 

білуін көрсету; 

4) алынған білімді тәжірибеде қолдану; әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей 

білу; 

5) минералдар мен тау жыныстарын, олардың жасын, нысандары мен 

құрылысын анықтау, геологиялық карталарды, тіліктерді, стратиграфиялық 

колонкаларды оқу және талдау дағдыларын меңгеру. 

 

Цель курса -  ознакомить студентов с представлениями о геологическом 

строении, составе Земли, о её происхождении, возрасте и  развитии;  научить правильно, 

определять широко распространенные минералы и горные породы; привить навыки 

практически применять эти знания в дальнейшем теоретическом и производственном 

обучении. 

Содержание  курса. Изучение общей характеристики геологии как науки; 

строения Земли (её основные оболочки, особенности их выделения); строения земной 

коры, ёе основные слои. Вещественного и  химического состава земной коры.  

В результате  изучения курса обучающийся будет: 

1) понимать физико-географические и экономико-географические закономерности 

взаимодействия и развития общества и природы;  

2) Решать природные, социальные и экономические проблемы, пользуясь 

положениями географии и других наук 

3) демонстрировать знание  основ геологии, значение, связи геологии с 

различными науками; 

4) применять полученные знания на практике; умение работать с различными 

источниками информации; 

5) владеть  навыками определения минералов и горных пород, их возраста, форм и 

строения, чтения и анализа геологических карт, разрезов, стратиграфических колонок. 

 

              The purpose of the course-to acquaint students with the ideas about the geological 

structure, composition of the Earth, its origin, age and development; to teach correctly, to 

identify widespread minerals and rocks; to instill the skills to practically apply this knowledge 

in further theoretical and industrial training. 

Course content. The study of the General characteristics of Geology as a science; the structure 

of the Earth (its main shell, especially their allocation); the structure of the earth's crust, its main 

layers. Material and chemical composition of the earth's crust.  

As a result of studying the course the student will: 

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature;  

2) to Solve natural, social and economic problems, using the provisions of geography 

and other Sciences 

3) demonstrate knowledge of the basics of Geology, the importance of Geology links 

with various Sciences; 

4) apply the acquired knowledge in practice; ability to work with different sources of 

information; 

5) to possess skills of definition of minerals and rocks, their age, forms and a structure, 

reading and the analysis of geological maps, sections, stratigraphic columns. 

                Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Географиялық орта химиясы , топография геодезия негіздерімен 

Химия географической среды, Топография с основами геодезии 

Chemistry of the geographical environment, Topographywith the basics ofgeodesy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Ландшафттану 

Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана, 

Ландшафтоведение 

Physical geography of continents and oceans, Physical geography of Kazakhstan , 

Landscape study 
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Картография топография негіздерімен 

Картография с основами топографии 

Cartography and topography principles 

Курстың мақсаты географиялық карталармен, атластармен және басқа да 

картографиялық туындылармен, картографиялық ғылым мен өндірістің даму 

перспективаларымен жұмыс істеу.  

Курстың / пәннің мазмұны: Пән болашақ мамандардың картографиялық 

дүниетанымын қалыптастырады, кәсіби білім беру үшін картографияның мәнін 

анықтайды, картография және топографияның теориялық негіздері, Қоршаған ортаны 

көрсету тәсілдері, кеңістіктік талдау және моделдеу туралы білім алуға бағытталған, 

карталар мен олардың түрлері туралы түсінік береді; карталардың математикалық негізі; 

жергілікті жердің топографиялық түсірілімдері туралы түсінік береді; жергілікті жерде 

бағдарлай білуді дамытады. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1) ұсынылған картографиялық және статистикалық деректер бойынша әлемдік 

экономикалық дағдарыстардың экономиканы дамытуға әсер ету себептерін белгілеу; 

2) картография және топографияның теориялық негіздерін: карталар және 

олардың түрлері туралы түсінік; карталардың математикалық негізі; жергілікті жердің 

топографиялық түсірілімдері туралы білімді қалыптастыру;  

3) алынған білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдану дағдыларын меңгеру. 

4) картография және топографияның теориялық негіздері туралы білімді 

көрсету: карталар және олардың түрлері туралы түсінік; карталардың математикалық 

негізі; жергілікті жердің топографиялық түсірілімдері туралы;  

5)  алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдану. 

 

Цель курса работа с географическими картами, атласами и другими 

картографическими произведениями, перспективами развития картографической науки и 

производства.  

Содержание курса: Дисциплина формирует картографическое мировоззрение 

будущих специалистов, определяет значение картографии для профессионального 

образования, направлен на получение знаний о теоретических основах картографии и 

топографии, способах отражения окружающего мира, пространственном анализе и 

моделировании, дает понятия о картах и их видах; математической основе карт; 

топографических съёмках местности; развивает умение ориентироваться на местности 

В результате  изучения данной дисциплины студенты  должны: 

1) устанавливать по предложенным картографическим и статистическим 

данным причины влияния мировых экономических кризисов на развитие экономики; 

2) формировать знания теоретических основ картографии и топографии: 

понятие о картах и их видах; математической основе карт; о топографических съёмках 

местности;  

3)  обладать навыками применения полученных знаний в конкретным 

жизненных ситуациях 

4) демонстрировать знания о теоретических основах картографии и топографии: 

понятии о картах и их видах; математической основе карт; о топографических съёмках 

местности;  

5) применять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

 

The purpose of the course work with maps, atlases and other cartographic works, 

prospects of development of cartographic science and production.  

Course content: the Discipline forms the cartographic worldview of future specialists, 

determines the importance of cartography for professional education, aims to gain knowledge 

about the theoretical foundations of cartography and topography, ways to reflect the world, 

spatial analysis and modeling, gives the concept of maps and their types; mathematical basis of 

maps; topographic surveys; develops the ability to navigate the terrain 

As a result of studying this discipline, students should: 

1) to establish on the basis of the proposed cartographic and statistical data the causes 

of the impact of world economic crises on the development of the economy; 
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2) to Form knowledge of the theoretical foundations of cartography and topography: 

the concept of maps and their types; mathematical basis of maps; topographic surveys of the 

area;  

3) Have the skills to apply the knowledge in specific situations 

4) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of cartography and 

topography: the concept of maps and their types; the mathematical basis of maps; topographic 

surveys of the area;  

5) apply the acquired knowledge in specific life situations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, топография геодезия негіздерімен 

Математика, топография с основами геодезии 

Mathematics, topography with bases of geodesy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Әлемнің экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиясы  

Физическая география материков и океанов, Экономическая, социальная и 

политическая география мира  

Physical geography of continentsand oceans,economic, social and political geography 

of the world 

 

Топография геодезия негіздерімен 

Топография с основами геодезии 

Topography with bases of geodesy 

Курс болашақ мамандардың картографиялық дүниетанымын және кәсіби білім 

беру үшін картографияның мәнін қалыптастырады және оларға қоршаған ортаны көрсету 

тәсілдері, кеңістіктік талдау және моделдеу туралы білімдерін хабарлайды. 

Курстың мақсаты географиялық карталармен, атластармен және басқа да 

картографиялық туындылармен, картографиялық ғылым мен өндірістің даму 

перспективаларымен жұмыс істеу.  

Курстың мазмұнына картография және топографияның теориялық негіздері, 

карталар және олардың түрлері туралы түсінік; карталардың математикалық негізі; 

жергілікті жердің топографиялық түсірілімдері туралы түсінік кіреді. 

Пәнді оқу кәсіби құзыреттілікті дамытуға, мәліметтер базаларымен және 

ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыстарға бағытталған  

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1) ұсынылған картографиялық және статистикалық деректер бойынша әлемдік 

экономикалық дағдарыстардың экономиканы дамытуға әсер ету себептерін белгілеу; 

2) картография және топографияның теориялық негіздерін: карталар және 

олардың түрлері туралы түсінік; карталардың математикалық негізі; жергілікті жердің 

топографиялық түсірілімдері туралы білімді қалыптастыру;  

3) алынған білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдану дағдыларын меңгеру. 

4) картография және топографияның теориялық негіздері туралы білімді 

көрсету: карталар және олардың түрлері туралы түсінік; карталардың математикалық 

негізі; жергілікті жердің топографиялық түсірілімдері туралы;  

5)  алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдану. 

 

Цель курса работа с географическими картами, атласами и другими 

картографическими произведениями, перспективами развития картографической науки и 

производства.  

В содержание курса входит теоретические основы картографии и топографии, 

понятие о картах и их видах; математической основе карт; о топографических съёмках 

местности. 

В результате  изучения данной дисциплины студенты  должны: 

1) устанавливать по предложенным картографическим и статистическим 

данным причины влияния мировых экономических кризисов на развитие экономики; 
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2) формировать знания теоретических основ картографии и топографии: 

понятие о картах и их видах; математической основе карт; о топографических съёмках 

местности;  

3)  обладать навыками применения полученных знаний в конкретным 

жизненных ситуациях 

4) демонстрировать знания о теоретических основах картографии и 

топографии: понятии о картах и их видах; математической основе карт; о 

топографических съёмках местности;  

5) применять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

 

The content of the course includes the theoretical foundations of cartography and 

topography, the concept of maps and their types; mathematical basis of maps; topographic 

surveys of the area. 

The study of the discipline is aimed at the development of professional competencies, 

analytical work with databases and information systems  

As a result of studying this discipline, students should: 

1) to establish on the basis of the proposed cartographic and statistical data the causes 

of the impact of world economic crises on the development of the economy; 

2) to Form knowledge of the theoretical foundations of cartography and topography: 

the concept of maps and their types; mathematical basis of maps; topographic surveys of the 

area;  

3) Have the skills to apply the knowledge in specific situations 

4) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of cartography and 

topography: the concept of maps and their types; the mathematical basis of maps; topographic 

surveys of the area;  

5) apply the acquired knowledge in specific life situations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, топография геодезия негіздерімен 

Математика, топография с основами геодезии 

Mathematics, topography with bases of geodesy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Әлемнің экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиясы  

Физическая география материков и океанов, Экономическая, социальная и 

политическая география мира  

Physical geography of continentsand oceans,economic, social and political geography 

of the world 

 

 

Географиялық қабық туралы ілім 

Учение о географической оболочке 

The doctrine of geographical cover 

"Географиялық қабық туралы ілім" пәнін игерудің мақсаты: географиялық 

қабық туралы білім негіздерін қалыптастыру , біздің ғаламшарымыздың табиғаты туралы 

біртұтас материалдық жүйе ретінде түсінік алу, оның құрамдас бөліктері тығыз өзара 

әрекеттестікте және үздіксіз дамудағы, адам және табиғат бірлігін түсінуді үйрету,оны 

сақтау адамның өмір сүруінің қажетті шарты болып табылады. 

Пәннің мазмұны: Пән географиялық қабық туралы білім алуға, біртұтас 

материалдық жүйе ретінде біздің ғаламшарымыздың табиғаты туралы түсінік алуға 

бағытталған, оның құрамдас бөліктері тығыз өзара әрекеттестікте және үздіксіз 

дамудағы, адам бірлігі мен табиғаттың түсінігін түсінуге, географиялық қабықтың 

барлық құрауыштарының: атмосфера, гидрофера,литосфера, БиоСфера. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушы 

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;  
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2) географиялық қабықтың барлық құрауыштарының: атмосфераның, 

гидрофераның, литосфераның, олардың жиынтығының биосферасының-сфералар кешені 

ретінде гео-графикалық қабықшаның даму және жұмыс істеу процестерін зерттеу 

3) біздің ғаламшарымыз туралы барлық физикалық-географиялық ақпаратқа 

экологиялық көзқарас қалыптастыру, яғни оны адамның тіршілік ету ортасы және басқа 

БиОТ ретінде географиялық қабықшаның және оның барлық құрауыштарының(әсіресе 

биосфераның) сақталу және тұрақты даму призмасы арқылы қарастыру;-белгілі бір сала 

мен адамның табиғи-қорғау ұстанымдарынан өзара қарым-қатынас мәселелерін 

қарастыру: әуе бассейнін қорғау, мұхит пен құрлықтың табиғатын сақтау, литосфераның 

жоғарғы қабатына араласуды оңтайландыру және биосфераны, оның экологиясы мен 

әртүрлілігін сақтау. 

4) практикалық қызметте географиялық қабықшалар туралы білімді қолдану 

дағдысын меңгеру. 

5) әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен, оның ішінде ГАЖ-

жобаларды әзірлеу кезінде сандық ортада кеңістіктік географиялық объектілерді әзірлеу; 

6) әртүрлі географиялық ақпаратты талдау негізінде жер шарының табиғи 

кешендерінің қазіргі жай-күйін бағалау 

 

Целью освоения дисциплины «Учение о географической оболочке» является: 

заложение основ знаний о географической оболочке , получение представлений о 

природе нашей планеты как о целостной материальной системе, составные части которой 

находятся в тесном взаимодействии и непрерывном развитии, прививание понимания 

единства человека и природы,сохранение которой является необходимые условием 

существования человека. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на получение знаний о 

географической оболочке, представлений о природе нашей планеты как о целостной 

материальной системе, составные части которой находятся в тесном взаимодействии и 

непрерывном развитии, понимания единства человека и природы, изучение процессов 

развития и функционирования всех составляющих географической оболочки: атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биосферы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы;  

2)  изучить процессы развития и функционирования всех составляющих 

географической оболочки: атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы их 

совокупности -самой географической оболочки, как комплекса сфер 

3) прививать экологический взгляд на всю физико-географическую 

информацию о нашей планете, т.е. рассмотрение ее сквозь призму сохранения и 

устойчивого развития географической оболочки и всех ее составляющих(особенно 

биосферы), как среды обитания человека и остальной биоты;-рассмотреть проблемы 

взаимоотношений той или иной сферы и человека с природо-охранных позиций: охрану 

воздушного бассейна, сохранение природы океана и вод суши, оптимизацию 

вмешательства в верхние слои литосферы и, безусловно, сохранение биосферы, ее 

экологии и разнообразия. 

4) обладать навыками применения знаний о географических оболочках в 

практической деятельности. 

5) разрабатывать пространственные географические объекты в цифровой 

среде с помощью инструментов различных программных продуктов, в том числе при 

разработке ГИС-проектов; 

6) оценивать современное состояние природных комплексов земного шара на 

основе анализа различной географической информации 

 

The purpose of learning "the Doctrine of the geographical envelope" is: the grounding 

of knowledge of the geographical shell , getting ideas about the nature of our planet as a whole 

material system, parts of which are in close cooperation and continuous development, instilling 

understanding of the unity of man and nature,the preservation of which is essential to human 

existence. 
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Content of the discipline: the Discipline is aimed at obtaining knowledge about the 

geographical shell, ideas about the nature of our planet as an integral material system, the 

components of which are in close interaction and continuous development, understanding the 

unity of man and nature, the study of the processes of development and functioning of all 

components of the geographical shell: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere. 

As a result of studying this discipline the student will 

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature;  

2) to study the processes of development and functioning of all components of the 

geographical shell: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere of their totality - the geo-

graphical shell as a complex of spheres 

3) to instill an environmental look at the whole physical-geographical information 

about our planet, i.e. the technology is considered through the prism of conservation and 

sustainable development of the geographic shell and all its components(especially the 

biosphere), as the human environment and the rest of the biota;-consider the problem of the 

relationship of one sector or another, and man with nature protection positions: the air 

protection, nature conservation, ocean and land waters, optimization of interference in the upper 

layers of the lithosphere and, of course, the preservation of the biosphere, ecology and diversity. 

4) have the skills to apply knowledge of geographical shells in practice. 

5) develop spatial geographic features in a digital environment using the tools of 

various software products, including the development of GIS projects; 

6) assess the current state of the natural complexes of the globe based on the analysis 

of various geographical information 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, топография геодезия негіздерімен 

Математика, топография с основами геодезии 

Mathematics, topography with bases of geodesy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Әлемнің экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиясы  

Физическая география материков и океанов, Экономическая, социальная и 

политическая география мира  

Physical geography of continentsand oceans,economic, social and political geography 

of the world 

 

Геоморфология 

Геоморфология 

Geomorphology 

Пәнді оқыту мақсаты: геоморфологияның жалпы заңдарын білу, табиғи ортаның 

компоненттерімен өзара байланыстағы жер бетінің дамуы процесіндегі оның маңызы мен 

рөлін талдай білуге дайындау. 

Мазмұны. Пән жер бетінің рельефін, оның даму заңдылықтарын және 

анықталған заңдылықтарды қолдануды үйренеді.  Жер бедерінің құрылысы мен дамуы, 

жер бедерінің морфологиялық және генетикалық ерекшеліктері туралы; жер бедерінің 

географиялық ландшафтың басқа компоненттерімен байланысы туралы; қазіргі 

геоморфологиялық процестер туралы теориялық білімді қалыптастырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;  

2) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, 

аймақтық және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті;  

3) қолданбалы геоморфологияның әдіснамалық негіздері, оның терминологиясы, 

рельефтің қалыптасу тарихы және қазіргі жай-күйі туралы білімді қалыптастыру; 

қолданбалы Геоморфологиялық зерттеулер мен мамандандырылған (қолданбалы) 

геоморфологиялық картографиялауды жүргізудің принциптері мен әдістемелік 

алгоритмдерін қалыптастыру;  



 

19 

 

4) нақты шаруашылық проблемаларын шешуге бағытталған қолданбалы 

Геоморфологиялық зерттеулер бағдарламасын әзірлеу және іске асыру; аңыздар әзірлеу 

және мамандандырылған (қолданбалы) геоморфологиялық карталар жасау;  

5) инженерлік игеру үшін аумақтар рельефінің тұрақтылығы мен жарамдылығын 

бағалау әдістемесі мен әдіснамасын, практикалық салаға геоморфологиялық білімді 

енгізу әдіснамасын меңгеру. 

 

Цель изучения дисциплины: познать общие законы геоморфологии, подготовить 

к умению анализировать значение и роль земной поверхности в процессе ее развития во 

взаимосвязи с компонентами природной среды. 

Содержание. Дисциплина изучает рельеф земной поверхности, законы его 

развития и использование выявленных закономерностей.  Формирует теоретические 

знания о строении и развитии рельефа Земли, морфологических и генетических 

особенностях форм рельефа;  о связях рельефа с другими компонентами географического 

ландшафта; о  современных геоморфологических процессах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1) понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы;  

2) понимание причинно-следственных связей между природой и обществом, 

способность решать региональные и локальные проблемы;  

3) формировать знания о  методологических основах прикладной 

геоморфологии, ее терминологии, истории формирования и современного состояния 

рельефа; принципы и методические алгоритмы проведения прикладных 

геоморфологических исследований и специализированного (прикладного) 

геоморфологического картографирования;  

4) разработать и реализовать программу прикладных геоморфологических 

исследований, направленных на решение конкретных хозяйственных проблем; 

разработать легенды и составить специализированные (прикладные) геоморфологические 

карты;  

5) владеть    методологией  и методикой оценок устойчивости и пригодности 

рельефа территорий для инженерного освоения, методологией  внедрения 

геоморфологических знаний в практическую сферу. 

 

The purpose of the discipline: to know the General laws of geomorphology, to prepare 

for the ability to analyze the value and role of the earth's surface in the process of its 

development in conjunction with the components of the natural environment. 

Content. Discipline studies the relief of the earth's surface, the laws of its development 

and the use of the identified patterns.  Forms theoretical knowledge about the structure and 

development of the Earth's relief, morphological and genetic features of landforms, the 

relationship of relief with other components of the geographical landscape, the modern 

geomorphological processes. 

As a result of studying the discipline the student will:  

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature;  

2) understanding of cause-and-effect relationships between nature and society, ability 

to solve regional and local problems;  

3) to form knowledge about the methodological foundations of applied 

geomorphology, its terminology, history of formation and current state of relief; principles and 

methodological algorithms of applied geomorphological research and specialized (applied) 

geomorphological mapping;  

4) develop and implement a program of applied geomorphological research aimed at 

solving specific economic problems; develop legends and make specialized (applied) 

geomorphological maps;  

5) to know the methodology and methodology for assessing the stability and 

suitability of the terrain for engineering development, methodology of implementation of 

geomorphological knowledge in the practical sphere. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Жалпы жертану 

Общее землеведение 

Common physical geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Ландшафттану, Материктер мен мұиттардың физикалық географиясы, 

Қазақстанның физикалық географиясы, Әлемнің экономикалық және әлеуметтік 

географиясы, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы 

Ландшафтоведение, Физическая география материков и океанов, Физическая 

география Казахстана, Экономическая и социальная география мира, Экономическая и 

социальная география Казахстана 

Landscape science, physical geographyof continents and oceans, Physical Geography 

of Kazakhstan,economic and social geographyof the world,economic and social geographyof 

Kazakhstan 

 

Археология 

Археология 

Arheology 

Пәннің мақсаты-ежелгі тайпалардың материалдық мәдениетінде көрсетілген адам 

тарихының бастапқы кезеңдері туралы студенттердің ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән тарихи даму процесінде шаруашылық, 

материалдық мәдениет пен әлеуметтік ұйымдағы өзгерістерді көрсететін тас, қола және 

темір ғасырлар адамдарының даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді; жазбаша 

Тарихқа дейінгі әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық және әдіснамалық 

мәселелерді бағалайды; материалды объективтілік, тарихизм, ғылымды қажетсіну 

қағидаттарында талдайды. 

"Археология" пәнін оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру 

2) тарихи даму процесінде шаруашылықтағы, материалдық мәдениеттегі және 

әлеуметтік ұйымдағы өзгерістерді бейнелейтін тас, қола және темір ғасырдағы 

адамдардың даму заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру;   

3) жазбаша тарихқа дейін әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық 

және әдіснамалық мәселелерді бағалауға; материалды объективтілік, тарихизм, 

ғылымилық қағидаттарында талдауға; арнайы ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу, жазба 

және заттай дереккөздердің сыртқы белгілерін талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. 

4) кешенді зерттеу дағдысын; археологияда классикалық зерттеу әдістерін 

пайдалану дағдысын; аралас пәндер әдістерін археологиялық зерттеулерге бейімдеуге 

мүмкіндік беретін креативті ғылыми мышьені меңгеру; 

5) зерттеу және практикалық міндеттерді шешудің балама нұсқаларын талдау 

және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті нәтижелерін бағалау; зерттеу және 

практикалық міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау. 

 

Цель   дисциплины-сформировать  у  студентов  научное мировоззрениие  о 

начальных  этапах  человеческой  истории,  которые  отражены  в материальной культуре 

древних племен. 

Содержание  курса: Дисциплина изучает закономерности и особенности развития 

людей каменного, бронзового и железного веков, отражающие изменения в 

хозяйственной, материальной культуре и социальной организации в процессе 

исторического развития; оценивает социально-экономические, идеологические, 

теоретические и методологические проблемы до письменной истории; анализирует 

материал на принципах объективности, историзма, наукоемкости. 

В результате изучения дисциплины «Археология» студент будет: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период 

2)  Формировать знания о    закономерностях  и  особенностях  развития  

людей  в  первобытной  истории:  каменном, бронзовом  и  железном  веке,  периодизация  
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которых  отражает изменения в хозяйстве,  материальной культуре  и социальной 

организации в процессе исторического   развития;   понять   историческую   неизбежность   

перехода   от  первобытнообщинного к классовому  

3) оценивать  социально-экономические,  идеологические, теоретические  и  

методологические  вопросы  до  письменной  истории; анализировать материал на 

принципах объективности, историзма, научности; должен владеть навыками работы со 

специальной научной литературой, анализа внешних признаков письменных и 

вещественных источников. 

4) обладать навыками комплексного исследования; навыками использования 

классических  методик  исследования  в  археологии;  креативным  научным  мышнием, 

позволяющим  адаптировать  методы  смежных  дисциплин  к  археологическим 

исследованиям; 

5) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные результаты реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи. 

 

The purpose of the discipline is to form students ' scientific worldview about the initial 

stages of human history, which are reflected in the material culture of ancient tribes. 

Course content: the Discipline studies the laws and features of the development of 

people of the stone, bronze and iron ages, reflecting changes in economic, material culture and 

social organization in the process of historical development; evaluates socio-economic, 

ideological, theoretical and methodological problems before written history; analyzes the 

material on the principles of objectivity, historicism, science. 

As a result of studying the discipline "Archaeology" the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period 

2) to Form knowledge of laws and features of development of people in primitive 

history: stone, bronze and iron age which periodization reflects changes in economy, material 

culture and the social organization in the course of historical development; to understand 

historical inevitability of transition from primitive community to class  

3) evaluate socio-economic, ideological, theoretical and methodological issues before 

written history; analyze the material on the principles of objectivity, historicism, scientific; must 

possess the skills to work with special scientific literature, analysis of external signs of written 

and material sources. 

4) have the skills of complex research; skills of using classical research techniques in 

archaeology; creative scientific thinking, allowing to adapt the methods of related disciplines to 

archaeological research; 

5) to analyze alternative solutions to research and practical problems and to evaluate the 

potential results of the implementation of these options; to generate new ideas when solving 

research and practical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Ежелгі дүние тарихы, Әлеуметтік тарихты антропологиялық зерттеу 

История Древнего мира, Антропологическое изучение социальной истории 

Ancient history, Anthropological studying of social history 

 

Археологиядағы пәнаралық тәсіл 

Междисциплинарные подходы  в археологии 

Interdisciplinary approachesin archeology 

Пәннің мақсаты-ежелгі тайпалардың материалдық мәдениетінде көрсетілген адам 

тарихының бастапқы кезеңдері туралы студенттердің ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән тарихи даму процесінде шаруашылық, 

материалдық мәдениет пен әлеуметтік ұйымдағы өзгерістерді көрсететін тас, қола және 
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темір ғасырлар адамдарының даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді; жазбаша 

Тарихқа дейінгі әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық және әдіснамалық 

мәселелерді бағалайды; материалды объективтілік, тарихизм, ғылымды қажетсіну 

қағидаттарында талдайды. 

Пәнін оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру 

2) тарихи даму процесінде шаруашылықтағы, материалдық мәдениеттегі және 

әлеуметтік ұйымдағы өзгерістерді бейнелейтін тас, қола және темір ғасырдағы 

адамдардың даму заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру;   

3) жазбаша тарихқа дейін әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық 

және әдіснамалық мәселелерді бағалауға; материалды объективтілік, тарихизм, 

ғылымилық қағидаттарында талдауға; арнайы ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу, жазба 

және заттай дереккөздердің сыртқы белгілерін талдау дағдыларын меңгеруге тиіс. 

4) кешенді зерттеу дағдысын; археологияда классикалық зерттеу әдістерін 

пайдалану дағдысын; аралас пәндер әдістерін археологиялық зерттеулерге бейімдеуге 

мүмкіндік беретін креативті ғылыми мышьені меңгеру; 

5) зерттеу және практикалық міндеттерді шешудің балама нұсқаларын талдау 

және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті нәтижелерін бағалау; зерттеу және 

практикалық міндеттерді шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялау. 

 

Цель   дисциплины-сформировать  у  студентов  научное мировоззрениие  о 

начальных  этапах  человеческой  истории,  которые  отражены  в материальной культуре 

древних племен. 

Содержание  курса: Дисциплина изучает закономерности и особенности развития 

людей каменного, бронзового и железного веков, отражающие изменения в 

хозяйственной, материальной культуре и социальной организации в процессе 

исторического развития; оценивает социально-экономические, идеологические, 

теоретические и методологические проблемы до письменной истории; анализирует 

материал на принципах объективности, историзма, наукоемкости. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период 

2)  Формировать знания о    закономерностях  и  особенностях  развития  

людей  в  первобытной  истории:  каменном, бронзовом  и  железном  веке,  периодизация  

которых  отражает изменения в хозяйстве,  материальной культуре  и социальной 

организации в процессе исторического   развития;   понять   историческую   неизбежность   

перехода   от  первобытнообщинного к классовому  

3) оценивать  социально-экономические,  идеологические, теоретические  и  

методологические  вопросы  до  письменной  истории; анализировать материал на 

принципах объективности, историзма, научности; должен владеть навыками работы со 

специальной научной литературой, анализа внешних признаков письменных и 

вещественных источников. 

4) обладать навыками комплексного исследования; навыками использования 

классических  методик  исследования  в  археологии;  креативным  научным  мышнием, 

позволяющим  адаптировать  методы  смежных  дисциплин  к  археологическим 

исследованиям; 

5) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные результаты реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи. 

 

The purpose of the discipline is to form students ' scientific worldview about the initial 

stages of human history, which are reflected in the material culture of ancient tribes. 

Course content: the Discipline studies the laws and features of the development of 

people of the stone, bronze and iron ages, reflecting changes in economic, material culture and 

social organization in the process of historical development; evaluates socio-economic, 

ideological, theoretical and methodological problems before written history; analyzes the 

material on the principles of objectivity, historicism, science. 
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As a result of studying the discipline the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period 

2) to Form knowledge of laws and features of development of people in primitive 

history: stone, bronze and iron age which periodization reflects changes in economy, material 

culture and the social organization in the course of historical development; to understand 

historical inevitability of transition from primitive community to class  

3) evaluate socio-economic, ideological, theoretical and methodological issues before 

written history; analyze the material on the principles of objectivity, historicism, scientific; must 

possess the skills to work with special scientific literature, analysis of external signs of written 

and material sources. 

4) have the skills of complex research; skills of using classical research techniques in 

archaeology; creative scientific thinking, allowing to adapt the methods of related disciplines to 

archaeological research; 

5) to analyze alternative solutions to research and practical problems and to evaluate the 

potential results of the implementation of these options; to generate new ideas when solving 

research and practical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Ежелгі дүние тарихы, Әлеуметтік тарихты антропологиялық зерттеу 

История Древнего мира, Антропологическое изучение социальной истории 

Ancient history, Anthropological studying of social history 

 

Шетелдердің ежелгі және ортағасырлар тарихы  

Древняя и средневековая история зарубежных стран  

Ancient and medieval history of foreign countries 

Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге Тарихи материалмен жұмыс істеу 

дағдылары мен білімін үйрету, тарихи сана мен түсініктерді қалыптастыру, олардың 

мемлекет алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына ықпал ету. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән ежелгі және орта ғасырлардағы Еуропа мен 

Шығыстағы мемлекеттің қалыптасу және даму ерекшеліктері, протогосудария, 

социогенез, қалыптасу процестері сияқты бірінші мемлекеттердің қалыптасу және даму 

уақыты туралы біртұтас түсініктерді қалыптастырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру 

2) күннің, оқиғаның, терминдердің, тұлғалардың, дереккөздердің негізгі тарихи 

фактілері; ежелгі дәуірдің тарихи дамуының негізгі заңдылықтары; Қазақстанның ежелгі 

тарихы бойынша заңнамалық-құқықтық құжаттар мен ақпараттық ресурстар; тарихи 

білімнің теориялық, қолданбалы, құндылық аспектілері туралы білімді қалыптастырады, 

оларды практикалық шешімдерді негіздеу үшін қолданады.; 

3) тарихи деректермен жұмыс істеу;- тарихи деректерді талдау тұрғысынан ойлау 

және жалпылау; тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылыми және объективтілік принциптерін 

ескере отырып қарау; ежелгі тарих эволюциясының сипаты мен кезеңдерін, билік 

институттарын Тарихи қалыптастырудың ерекшеліктерін түсіну; ежелгі дәуірдегі 

Қазақстанның әлеуметтік, саяси және экономикалық даму факторларының өзара 

байланысы мен өзара байланысын талдау; тарихи процестердің мәселелерін, ежелгі 

Қазақстанның асыл тұқымды одақтарының этногенез кезеңдерін көрсету.; қазақ 

мемлекеттілігі мен қазақ этносының қалыптасуына ықпал еткен факторларды анықтау 

және талдау; Қазақстанның ежелгі тарихы мәселелері бойынша ірі тарихнамалық 

тұжырымдамаларды талдау;  

4) Қазақстанның ежелгі тарихы бойынша деректер мен құжаттардың негізгі 

корпусымен жұмыс істеу; 
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5) жалпы мәдени және кәсіби құзыреттер шегінде коммуникация дағдыларын; 

ғылыми ақпаратты өз бетінше іздеу мен талдауға және оны зерттеу практикасында 

қолдануға қабілетті болу. 

 

Цель преподавания дисциплины - привить студенту знания и навыки работы с 

историческим материалом, сформировать представления и историческое сознание, 

способствовать их активному участию в решении задач, стоящих перед государством. 

Содержание курса: дисциплина формирует целостное представление о времени 

становления и развития первых государств и связанных с этим проблем, таких, как 

процессы формирования протогосударств, социогенеза, особенностей становления и 

развития государства в Европе и на Востоке в древности и средневековье, способствуя 

формированию навыков системного анализа и критического мышления. 

В результате изучения дисциплины студент: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период 

2) формирует знания об основных  исторических фактах даты, события, 

термины, персоналии, источники; основных закономерностях исторического развития 

эпохи древности; законодательно-правовых документах и информационных ресурсах по 

древней истории Казахстана; теоретических, прикладных, ценностных аспектов 

исторического знания, применять их для обоснования практических решений; 

3) работать с историческими источниками;- аналитически мыслить и 

обобщать исторические данные; рассматривать исторические события с учетом 

принципов историзма, научности и объективности; понимать характерные черты и этапы 

эволюции древней истории, особенности исторического формирования институтов 

власти; анализировать взаимосвязь и взаимовлияние социальных, политических и 

экономических факторов развития Казахстана в эпоху древности; выделять проблемы 

исторических процессов, этапы этногенеза племенных союзов древнего Казахстана; 

выявить и проанализировать факторы, оказавшие влияние на формирование казахской 

государственности и казахского этноса; анализировать крупнейшие историографические 

концепции по проблемам древней истории Казахстана;  

4) работать с основным корпусом источников и документов по древней 

истории Казахстана; 

5) обладать навыками коммуникации в пределах общекультурных и 

профессиональных компетенций; способностями к самостоятельному поиску и анализу 

научной информации и применению ее в исследовательской практике. 

 

The purpose of teaching the discipline - to instill in students the knowledge and skills of 

working with historical material, to form ideas and historical consciousness, to promote their 

active participation in solving the problems facing the state. 

Course content: the discipline forms a holistic view of the time of formation and 

development of the first States and related problems, such as the processes of formation of 

proto-States, sociogenesis, features of formation and development of the state in Europe and the 

East in antiquity and the middle ages, contributing to the formation of skills of system analysis 

and critical thinking. 

As a result of studying the discipline student: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period 

2) forms knowledge about the main historical facts, dates, events, terms, personalities, 

sources; the basic laws of the historical development of the ancient era; legislative and legal 

documents and information resources on the ancient history of Kazakhstan; theoretical, applied, 

value aspects of historical knowledge, apply them to justify practical solutions; 

3) to work with historical sources;- to think analytically and summarize historical data; to 

consider historical events taking into account the principles of historicism, scientific and 

objective; to understand the characteristics and stages of evolution of ancient history, especially 

the historical formation of institutions of power; to analyze the relationship and mutual 

influence of social, political and economic factors of development of Kazakhstan in the ancient 

era; to highlight the problems of historical processes, stages of ethnogenesis of tribal unions of 
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ancient Kazakhstan.; to identify and analyze the factors that influenced the formation of the 

Kazakh statehood and the Kazakh ethnic group; to analyze the largest historiographical concepts 

on the problems of the ancient history of Kazakhstan;  

4) work with the main body of sources and documents on the ancient history of 

Kazakhstan; 

5) have communication skills within the General cultural and professional competences; 

abilities to independent search and analysis of scientific information and its application in 

research practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan (school course) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Орта ғасырлар тарихы 

Средневековая история Казахстана, История средних веков 

History of the Middle Ages,Medieval history of Kazakhstan 

 

Алдын-ала индустриялық қоғамның саяси тарихы  

Политическая история доиндустриального общества  

The political history of pre-industrial society 

Мақсаты-Саяси тарих контекстінде жаңа және қазіргі уақытта батыста және 

шығыста индустриялық қоғамдастықтардың қалыптасу және одан әрі даму уақыты 

туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Курстың мазмұны-курстың аясында жаңа және қазіргі замандағы индустриалды 

қоғамдастықтардың саяси тарихының негізгі оқиғалары мен процестері; капиталистік 

қатынастардың дамуы, буржуазиялық қоғам мен оның әлеуметтік-саяси негіздерін 

қалыптастыру, жаңа замандағы буржуазиялық революциялар, 20 ғасырдағы әлемдік 

соғыстар және олардың зардаптары, екі полярлық әлемдегі әлеуметтік-экономикалық 

және саяси процестер, жаһандану жағдайындағы әлемнің дамуы қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) тарихтың әртүрлі салалары мен салаларындағы объектілердің сапалық және 

сандық көрсеткіштері мен үлгілік Тарихи сипаттамаларын пайдалану; 

2) жаңа және жаңа заман кезіндегі батыс пен Шығыстың индустриялық 

қоғамдастықтарының саяси тарихының негізгі тенденциялары мен заңдылықтары, 

сондай-ақ олардың даму ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; 

3) белгілі бір аймақтың жаңа және қазіргі заманында индустриялық 

қоғамдастықтардың саяси және тарихи-саяси дамуының негізгі параметрлері мен 

үрдістерін бөліп көрсету, олардың эволюциясын қадағалау; 

4) пән бойынша көздерде және ғылыми әдебиетте еркін бағдарлану, алынған 

ақпаратты салыстырмалы талдау дағдыларына ие болу; 

5) постиндустриалды, индустриалды және постиндустриалды қоғамдардың 

саяси жүйелерін салыстыру 

 

Цель - формирование целостного представления о времени становления и 

дальнейшего развития индустриальных сообществ  на Западе  и на Востоке в новое и 

новейшее время в контексте политической истории. 

Содержание курса - в рамках курса рассматриваются основные события и 

процессы политической истории индустриальных сообществ  нового и новейшего 

времени; развитие капиталистических отношений, формирование  буржуазного общества 

и его социально-политических основ, буржуазные революции нового времени, мировые 

войны 20 века и их последствия, социально-экономические и политические процессы в 

двуполярном мире, развитие мира в условиях глобализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) использовать качественные и количественные показатели и типовые 

исторические характеристики объектов в различных сферах и отраслях истории; 

2) формировать знания об основных тенденциях и закономерностях 

политической истории  индустриальных сообществ Запада и Востока  в новое и новейшее 
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время, а так же специфику и особенности их развития; 

3) выделять основные параметры и тенденции политического и историко-

политического развития  индустриальных сообществ в новое и новейшее время 

определеного региона, проследить их эволюцию; 

4) обладать навыками -  свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по предмету, сравнительного анализа полученной информации; 

5) сравнивать политические системы доиндустриальных, индустриальных и 

постиндустриальных обществ. 

 

The aim is to form a holistic view of the time of formation and further development of 

industrial communities in the West and in the East in modern and contemporary times in the 

context of political history. 

Course content-the course examines the main events and processes of the political history 

of the industrial communities of modern and modern times; the development of capitalist 

relations, the formation of bourgeois society and its socio-political foundations, the bourgeois 

revolution of modern times, world wars of the 20th century and their consequences, socio-

economic and political processes in a bipolar world, the development of the world in a 

globalized world. 

As a result of studying the discipline the student must: 

1) to use qualitative and quantitative indicators and typical historical characteristics of 

objects in various spheres and branches of history; 

2) to form knowledge about the main trends and regularities of the political history of the 

industrial communities of the West and the East in modern times, as well as the specifics and 

features of their development; 

3) to identify the main parameters and trends of political and historical-political 

development of industrial communities in the new and modern time of a certain region, to trace 

their evolution; 

4) have the skills-free orientation in the sources and scientific literature on the subject, 

comparative analysis of the information received; 

5) compare the political systems of pre-industrial, industrial and post-industrial societies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Тарихи өлкетану 

 История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

Introduction to the specialty"History",local history 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Қазақстанның ежелгі тарихы 

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге Тарихи материалмен жұмыс істеу 

дағдылары мен білімін үйрету, тарихи сана мен түсініктерді қалыптастыру, олардың 

мемлекет алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына ықпал ету. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән тас, қола және темір ғасырлар дәуірінің Қазақстан 

тарихын, көшпелі өркениеттер теориясымен және олардың отырықшы-егіншілікпен өзара 

әрекеттесуін зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру;  

2) Қазақстан дамуының тарихи-географиялық сипаттамасының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау мақсатында географиялық-тарихи 

және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы өнімі ретінде білімін қолдану 

3) тарихи деректермен жұмыс істеу;-тарихи деректерді талдау тұрғысынан ойлау 

және жалпылау; тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылыми және объективтілік қағидаттарын 

ескере отырып қарау;  

4) ежелгі тарих эволюциясының сипаты мен кезеңдерін, билік институттарын 
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Тарихи қалыптастырудың ерекшеліктерін түсіну; ежелгі дәуірдегі Қазақстан дамуының 

әлеуметтік, саяси және экономикалық факторларының өзара байланысы мен өзара 

байланысын талдау;  

5) Ежелгі Қазақстанның тайпалық одақтары этногенезінің кезеңдері, тарихи 

үдерістер мәселелерін бөліп көрсету;  

6) қазақ мемлекеттілігі мен қазақ этносының қалыптасуына ықпал еткен 

факторларды анықтау және талдау;Қазақстанның ежелгі тарихы мәселелері бойынша ірі 

тарихнамалық тұжырымдамаларды талдау; Қазақстанның ежелгі тарихы бойынша 

деректер мен құжаттардың негізгі корпусымен жұмыс істеу. 

 

Цель преподавания дисциплины-привить студенту знания и навыки работы 

историческим материалом, сформировать представления и историческое сознание, 

способствовать их активному участию в решении задач, стоящих перед государством. 

Содержание курса: Дисциплина направлена на изучение истории Казахстана 

эпохи каменного, бронзового и железного веков, с теорией кочевых цивилизаций и их 

взаимодействия с оседло-земледельческими. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период;  

2) применять знания географических-исторических и смежных наук как 

современного продукта интегративных процессов с  целью научного анализа основных 

этапов, закономерностей и своеобразия историко-географической характеристики 

развития Казахстана 

3) работать с историческими источниками;-аналитически мыслить и 

обобщать исторические данные; рассматривать исторические события с учетом 

принципов историзма, научности и объективности;  

4) понимать характерные черты и этапы эволюции древней истории, 

особенности исторического формирования институтов власти; анализировать 

взаимосвязь и взаимовлияние социальных, политических иэкономических факторов 

развития Казахстана в эпоху древности;  

5) выделять проблемы исторических процессов, этапы этногенеза племенных 

союзов древнего Казахстана;  

6) выявлять и анализировать факторы, оказавшие влияние на формирование 

казахской государственности и казахского этноса; анализировать крупнейшие 

историографические концепции по проблемам древней истории Казахстана; работать с 

основным корпусом источников и документов по древней истории Казахстана. 

 

The purpose of teaching the discipline-to instill in students the knowledge and skills of 

historical material, to form ideas and historical consciousness, to promote their active 

participation in solving the problems facing the state. 

Course content: the Discipline is aimed at studying the history of Kazakhstan during the 

stone, bronze and iron ages, with the theory of nomadic civilizations and their interaction with 

sedentary agricultural. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period;  

2) apply knowledge of geographical-historical and related Sciences as a modern product 

of integrative processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, patterns and 

originality of the historical and geographical characteristics of the development of Kazakhstan 

3) to work with historical sources; - to think analytically and to generalize historical 

data; to consider historical events taking into account the principles of historicism, scientific 

character and objectivity;  

4) understand the characteristics and stages of evolution of ancient history, especially 

the historical formation of institutions of power; analyze the relationship and interaction of 

social, political and economic factors of development of Kazakhstan in the ancient era;  

5) highlight the problems of historical processes, stages of ethnogenesis of tribal unions 

of ancient Kazakhstan;  
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6) to identify and analyze the factors that influenced the formation of the Kazakh 

statehood and the Kazakh ethnic group;to analyze the largest historiographical concepts on the 

problems of the ancient history of Kazakhstan; to work with the main body of sources and 

documents on the ancient historykazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan (school course) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Орта ғасырлар тарихы,  

Средневековая история Казахстана, История средних веков 

History of the Middle Ages,Medieval history of Kazakhstan 

 

Қазақстан археологиясы 

 Археология Казахстана  

Archaeology of Kazakhstan  

Пәннің мақсаты-ежелгі тайпалардың материалдық мәдениетінде көрсетілген адам 

тарихының бастапқы кезеңдері туралы студенттердің ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: ежелгі тайпалардың материалдық мәдениетінде 

көрсетілген адам тарихының бастапқы кезеңдері туралы студенттердің ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

2) тарихи даму процесінде шаруашылықтағы, материалдық мәдениеттегі және 

әлеуметтік ұйымдағы өзгерістерді көрсететін тас, қола және темір ғасырдағы адамдардың 

даму заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; ;  

3) жазбаша Тарихқа дейінгі әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық 

және әдіснамалық мәселелерді бағалау; ;  

4) арнайы ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу, жазба және заттай көздердің сыртқы 

белгілерін талдау дағдысын меңгеру; 

5) Қазақстанның ежелгі тарихы бойынша деректер мен құжаттардың негізгі 

корпусымен жұмыс істеу. 

 

Цель  дисциплины-сформировать  у  студентов  научное мировоззрениие  о 

начальных  этапах  человеческой  истории,  которые  отражены  в материальной культуре 

древних племен. 

Содержание  курса: Дисциплина направлена на формирование у студентов 

научного мировоззрениия о начальных этапах человеческой истории, которые отражены 

в материальной культуре древних племен. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период; 

2) формировать знания о закономерностях  и  особенностях  развития  людей  

в  первобытной  истории:  каменном, бронзовом  и  железном  веке,  периодизация  

которых  отражает изменения в хозяйстве,  материальной культуре  и социальной 

организации в процессе исторического   развития;   понять   историческую   неизбежность   

перехода   от  первобытнообщинного к классовому обществу;  

3) оценивать  социально-экономические,  идеологические, теоретические  и  

методологические  вопросы  до  письменной  истории; анализировать материал на 

принципах объективности, историзма, научности;  

4) обладать навыками работы со специальной научной литературой, анализа 

внешних признаков письменных и вещественных источников; 

5) работать с основным корпусом источников и документов по древней истории    

Казахстана. 

The purpose of the discipline is to form students ' scientific worldview about the initial 
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stages of human history, which are reflected in the material culture of ancient tribes. 

Course content: the Discipline is aimed at the formation of students ' scientific 

worldview about the initial stages of human history, which are reflected in the material culture 

of ancient tribes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period; 

2) to Form knowledge of laws and features of development of people in primitive 

history: stone, bronze and iron age which periodization reflects changes in economy, material 

culture and the social organization in the course of historical development; to understand 

historical inevitability of transition from primitive community to class society;  

3) evaluate socio-economic, ideological, theoretical and methodological issues before 

written history; analyze the material on the principles of objectivity, historicism, scientific;  

4) have the skills to work with special scientific literature, analysis of external signs of 

written and material sources; 

5) 5) to work with the main body of sources and documents on the ancient history of 

Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Ежелгі дүние тарихы, Әлеуметтік тарихты антропологиялық зерттеу 

История Древнего мира, Антропологическое изучение социальной истории 

Ancient history, Anthropological studying of social history 

 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Физическая география материков и океанов 

Physical geography of continents and oceans 

Курстың мақсаты-жоғары таксономиялық дәрежелі геожүйелерді құру, қызмет 

ету, кеңістіктік дифференциациялау және шаруашылық пайдалану жалпы планетарлық 

және аймақтық заңдылықтарын тану. 

Курстың / пәннің мазмұны: материктер мен мұхиттар ірі табиғи - аумақтық 

кешендер ретінде, пән олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық 

заңдылықтарын, материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық аудандастыру 

және кешенді сипаттама принциптерін, мұхиттардың физикалық географиясын зерттеуге 

бағытталған.  

Пәнді оқу кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған: географиялық ойлауды 

және географиялық мәдениетті қалыптастыру, географиялық құбылыстар мен 

процестерді кеңістіктік тұрғыдан талдау.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну; 

2) нақты аумақтардың табиғи компоненттерінің таралу заңдылықтарын 

түсіндіре отырып, арнайы тақырыптық карталарды талдау; 

3) материктер мен мұхиттар табиғатының жалпы заңдылықтары, олардың 

физикалық-географиялық сипаттамасы, жаһандық мәселелер, антропогендік әсер ету 

ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; 

4) тақырыптық карталар бойынша кешенді физикалық-географиялық сипаттама 

беру, картосхемалар мен профильдерді сызу; 

5) карталармен және атластармен жұмыс істеу. 

 

Целью изучения курса является познание общепланетарных и региональных 

закономерностей формирования, функционирования, пространственной дифференциации 

и хозяйственного использования геосистем высокого таксономического ранга. 

Содержание курса: материки и океаны как крупнейшие природно - 

территориальные комплексы, Дисциплина направлена на изучение географических 
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закономерностей  их формирования и развития, принципах комплексной характеристики 

и физико-географического районирования материков и океанов, физической географии 

океанов.  

Изучение дисциплины направлено на развитие профессиональных 

компетенций,: Формирование географического мышления и географической культуры,  

анализ географических явлений и процессов с пространственной точки зрения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы; 

2) анализировать специальные тематические карты, объясняя 

закономерности распределения природных компонентов конкретных территорий; 

3) формировать знания об общих закономерностях природы материков и океанов,  

их физико-географической  характеристике, глобальных проблемах, особенностях 

антропогенного воздействия; 

4) самостоятельно давать комплексную физико-географическую характеристику  

по тематическим картам,  вычерчивать картосхемы и профили; 

5)  работать с  картами и атласами. 

 

The aim of the course is to learn the General planetary and regional patterns of 

formation, functioning, spatial differentiation and economic use of geosystems of high 

taxonomic rank. 

Course content: continents and oceans as the largest natural and territorial complexes, 

the Discipline is aimed at studying the geographical patterns of their formation and 

development, the principles of complex characteristics and physical and geographical zoning of 

continents and oceans, physical geography of the oceans.  

The study of the discipline is aimed at the development of professional competencies: 

the Formation of geographical thinking and geographical culture, the analysis of geographical 

phenomena and processes from a spatial point of view.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature; 

2) analyze special thematic maps, explaining the patterns of distribution of natural 

components of specific areas; 

3) to form knowledge about the General laws of the nature of continents and oceans, 

their physical and geographical characteristics, global problems, features of anthropogenic 

impact; 

4) independently give a comprehensive physical and geographical characteristics of 

thematic maps, draw maps and profiles; 

5) work with maps and atlases. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Жалпы жертану, Геология, Ландшафттану. 

Общее землеведение, Почвоведение, Ландшафтоведение.  

Generalgeography,soil science, landscape management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның физикалық географиясы. 

Физическая география Казахстана. 

Physical Geographyof Kazakhstan. 

 

Әлемнің физикалық географиясы 

Физическая география Мира 

Physical Geography of Peace 
Курстың мақсаты-жоғары таксономиялық дәрежелі геожүйелерді құру, қызмет 

ету, кеңістіктік дифференциациялау және шаруашылық пайдалану жалпы планетарлық 

және аймақтық заңдылықтарын тану. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: материктер мен мұхиттар ірі 

табиғи - аумақтық кешендер ретінде, олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық 

заңдылықтары, материктер мен мұхиттардың кешенді сипаттамалары мен физикалық-
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географиялық аудандастыру принциптері, мұхиттардың физикалық географиясы.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы мен дамуының физика-географиялық 

және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;  

2) материктер мен мұхиттар табиғатының жалпы заңдылықтарын, олардың 

физикалық-географиялық сипаттамасын, ғаламдық мәселелерді, антропогендік әсер ету 

ерекшеліктерін білу; 

3) тақырыптық карталар бойынша кешенді физика-географиялық сипаттама 

беру, картосхемалар мен профильдерді сызу; 

4) карталармен және атластармен жұмыс істеу; 

5) тақырыптық карталар бойынша кешенді физика-географиялық сипаттама 

беру, картосхемалар мен профильдерді сызу. 

 

Целью изучения курса является познание общепланетарных и региональных 

закономерностей формирования, функционирования, пространственной дифференциации 

и хозяйственного использования геосистем высокого таксономического ранга. 

Содержание курса включает  следующие разделы: материки и океаны как 

крупнейшие природно - территориальные комплексы, географические закономерности их 

формирования и развития, принципы комплексной характеристики и физико-

географического районирования материков и океанов, физическая география океанов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) понимать физико-географические и экономико-географические 

закономерности взаимодействия и развития общества и природы;  

2) знать общие закономерности природы материков и океанов,  их физико-

географическую характеристику, глобальные проблемы, особенности антропогенного 

воздействия; 

3) давать комплексную физико-географическую характеристику  по 

тематическим картам,  вычерчивать картосхемы и профили; 

4) работать с  картами и атласами; 

5) самостоятельно давать комплексную физико-географическую 

характеристику  по  

тематическим картам,  вычерчивать картосхемы и профили. 

The aim of the course is to learn the General planetary and regional patterns of 

formation, functioning, spatial differentiation and economic use of geosystems of high 

taxonomic rank. 

The course content includes the following sections: continents and oceans as the 

largest natural - territorial complexes, geographical regularities of their formation and 

development, principles of complex characteristics and physical-geographical zoning of 

continents and oceans, physical geography of oceans.  

As a result of studying the discipline the student must: 

1) understand the physical-geographical and economic-geographical patterns of 

interaction and development of society and nature;  

2) to know the General laws of the nature of continents and oceans, their physical and 

geographical characteristics, global problems, features of anthropogenic impact; 

3) give a comprehensive physical and geographical characteristics of thematic maps, 

draw maps and profiles; 

4) work with maps and atlases; 

5) independently give a comprehensive physical and geographical characteristics of 

thematic maps, draw maps and profiles. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Жалпы жертану, Геология, Ландшафттану. 

Общее землеведение, Почвоведение, Ландшафтоведение.  

Generalgeography,soil science, landscape management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның физикалық географиясы. 

Физическая география Казахстана. 
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Physical Geographyof Kazakhstan. 

 

 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Экономическая, социальная и политическая география мира  

Economic, social and political geography of the world 

Курстың мақсаты: әлемдік қоғамның геосаяси құрылымы мен аумақтық 

құрылымының қалыптасуы мен дамуының негізгі экономикалық-географиялық 

заңдылықтарын оқып үйрену.  

Курстың / пәннің мазмұны: жеке аймақтардың, субрегиондардың және елдердің 

типтерінің даму ерекшеліктерін қарастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әлемдік шаруашылықтың аумақтық құрылымын және әлемдік қоғамның 

геосаяси құрылымын қалыптастыру мен дамытудың негізгі экономикалық-географиялық 

заңдылықтары, жекелеген өңірлердің, субрегиондар мен елдердің типтерінің даму 

ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; 

2) халық пен шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуын анықтауда 

теориялық іргелі білімді қолдану. экономикалық-географиялық зерттеулерді тиімді 

жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру. қажетті 

экономикалық-географиялық ақпаратты, нақты статистикалық материалдарды іздеу, 

оларды өңдеу және графикалық түрде ұсыну; 

3) әлем мен аймақтардың қазіргі заманғы саяси-экономикалық-географиялық 

жағдайын талдау және бағалау; 

4) Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саясигеоргафиясынан, яғни оның 

табиғат байлықтарын шаруашылықты дамыту тұрғысында экономикалық баға беру; 

5) Әлемнің түрлі бөліктерінің табиғи, тарихи және экономикалық 

айырмашылықтарына негізделген, аумақтың еңбек бөлінісінің нәтижесінде қалыптасатын 

шаруашылық салаларының мамандануын талдап, өздерінің ой-пікірлерін нақты айта білу 

арқылы ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу. 

 

Цель курса изучаеть основные экономико-географические закономерности  

формирования и развития территориальной структуры мирового хозяйства и 

геополитической структуры мирового общества.  

Содержание курса: рассматривать  экономико-географическе особенности  

развития отдельных регионов, субрегионов и типов стран. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) Формировать знания об основных экономико-географических 

закономерностях  формирования и развития территориальной структуры мирового 

хозяйства и геополитической структуры мирового общества, экономико-географическе 

особенности  развития отдельных регионов, субрегионов и типов стран; 

2) применять теоретические фундаментальные знания в выявлении 

пространственной организации населения и  хозяйства. владение информационно--

коммуникационными технологиями для эффективного проведения экономико-

географических исследований. уметь проводить поиск необходимой экономико--

географической информации, достоверных статистических материалов, их обработка и 

представление в  графическом виде; 

3)  анализировать и оценивать современную политико-экономико-

географическую ситуацию мира и регионов; 

4) экономическая оценка от экономической, социальной и политико-

правовой политики мира, т. е. ее природных богатств с точки зрения развития хозяйства; 

5) в устной и письменной форме выражать свое мнение, анализировать 

специализацию отраслей хозяйства, формирующихся в результате разделения труда 

территории, основанных на природных, исторических и экономических различиях 

различных частей мира. 
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The purpose of the course is to study the basic economic and geographical patterns of 

formation and development of the territorial structure of the world economy and the geopolitical 

structure of world society.  

Course content: to consider the economic and geographical features of the 

development of individual regions, subregions and types of countries. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to Form knowledge about the basic economic and geographical patterns of 

formation and development of the territorial structure of the world economy and the geopolitical 

structure of world society, economic and geographical features of the development of individual 

regions, subregions and types of countries; 

2) apply theoretical fundamental knowledge in identifying the spatial organization of 

the population and economy. knowledge of information and communication technologies for 

effective economic and geographical research. be able to search for the necessary economic and 

geographical information, reliable statistical materials, their processing and presentation in 

graphical form; 

3) analyze and evaluate the current political, economic and geographical situation of 

the world and regions; 

4) Economic assessment of the economic, social and political-legal policy of the 

world, i.e. its natural resources from the point of view of economic development;  

5) The ability to Express their opinions orally and in writing, to analyze the 

specialization of industries formed as a result of the division of labor of the territory, based on 

the natural, historical and economic differences of different parts of the world. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Экономикалық, әлеуметтік, және саяси географияға  кіріспе, Өндірістің  

техникалық- экономикалық  негіздері,  

Введение в экономическую и социальную географию, Технико-экономические 

основы поизводства,  

Introduction to theeconomic and socialgeography,Feasibilitybasispoizvodstva,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазіргі дүние географиясы. 

География современного мира. 

Geographyof the modern world. 

 

Шет елдердің географиясы  

География зарубежных стран  

Geography of foreiggn countries 

Курстың мақсаты-ТМД елдерінің табиғаты мен экономикасының ерекшеліктері 

және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру.  

Мазмұны. Пән табиғатты зерттеу тарихын, табиғат компоненттерінің 

ерекшеліктерін, физикалық-географиялық елдер мен облыстарды, физикалық-

географиялық аудандастыру принциптерін оқытады. Студенттер мемлекеттердің 

экономикалық-географиялық сипаттамасы, өндіріс құрылымы, ТМД мемлекеттерінің 

сыртқы экономикалық байланыстары бойынша білім алады. Экономикалық және саяси 

салалардағы аймақтық және жалпы бірлестіктерді, одақтарды қалыптастыру мәселелері, 

шекара маңы ынтымақтастығы мәселелері қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) шет елдердің физика - және экономикалық-географиялық сипаттамасын 

қалыптастыру; 

2) аумақтан тыс елдердің табиғи кешенінің элементтеріне талдау жасау, Шет 

елдер мемлекеттерінің экономикаларын қалыптастыру проблемаларын ашу; 

3) географиялық талдау дағдыларын меңгеру; 

4) Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саясигеоргафиясынан, яғни оның 

табиғат байлықтарын шаруашылықты дамыту тұрғысында экономикалық баға беру; 

5) Әлемнің түрлі бөліктерінің табиғи, тарихи және экономикалық 

айырмашылықтарына негізделген, аумақтың еңбек бөлінісінің нәтижесінде қалыптасатын 

шаруашылық салаларының мамандануын талдап, өздерінің ой-пікірлерін нақты айта білу 

арқылы ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу. 
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Цель курса – формирование знаний об особенностях природы и экономики 

стран СНГ и  основных закономерностях ее формирования.  

Содержание. Дисциплина изучает историю исследования природы, особенности 

компонентов природы, физико-географических стран и областей, принципы физико-

географического районирования. Студенты получают знания по экономико-

географической характеристике государств, структуре производства, внешне 

экономических связей государств СНГ. Рассматриваются проблемы формирования 

региональных и общих объединений, союзов в экономической и политической сферах,   

проблемы приграничного сотрудничества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) формировать  физико- и экономико-географическую характеристику 

зарубежных стран; 

2) составлять анализ элементов природного комплекса 

территориизарубежных стран, раскрывать проблемы формирования экономик 

государств зарубежных стран; 

3) обладать  навыками географического анализа; 

4) экономическая оценка от экономической, социальной и политико-

правовой политики мира, т. е. ее природных богатств с точки зрения развития хозяйства; 

5) в устной и письменной форме выражать свое мнение, анализировать 

специализацию отраслей хозяйства, формирующихся в результате разделения труда 

территории, основанных на природных, исторических и экономических различиях 

различных частей мира. 

 

The purpose of the course-the formation of knowledge about the nature and economy 

of the CIS countries and the basic laws of its formation.  

Content. The discipline studies the history of the study of nature, especially the 

components of nature, physical and geographical countries and regions, the principles of 

physical and geographical zoning. Students gain knowledge on the economic and geographical 

characteristics of the States, the structure of production, foreign economic relations of the CIS 

countries. The problems of formation of regional and General associations, unions in economic 

and political spheres, problems of cross-border cooperation are considered. 

As a result of studying the discipline the student must: 

1) to form the physical, economic and geographical characteristics of foreign 

countries; 

2) to make an analysis of the elements of the natural complex of the territory of 

foreign countries, to reveal the problems of the formation of the economies of foreign countries; 

3) have the skills of geographical analysis; 

4) Economic assessment of the economic, social and political-legal policy of the 

world, i.e. its natural resources from the point of view of economic development;  

5) The ability to Express their opinions orally and in writing, to analyze the 

specialization of industries formed as a result of the division of labor of the territory, based on 

the natural, historical and economic differences of different parts of the world. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Жалпы жертану,  Ландшафттану 

Общее землеведение, Ландшафтоведение 

Generalgeography,   Landscape study 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

ШҚО географиясы,   

География ВКО 

Geography of  EKR 

 

Географияны оқыту әдістемесі  

Методика преподавания географии  

Methodology of geography teaching  

Мақсаты географияны оқыту әдістемесі педагогика, психология, философия, жас 

ерекшелік физиологиясы пәндерін негізге ала отырып , теория мен тәжірибені оқытады.  
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Мазмұны: географияны оқыту әдістемесінің тарихы, пәні және міндеттері. 

Мектептегі география курсының мазмұны, құрылымы және негізгі міндеттері, 

жаңартылған бағдарлама, оқыту әдістері, эксперимент. Оқытудың ұйымдастырушылық 

формалары, сабақ, есептеу және эксперименталды есептер. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

1) географияны оқыту мазмұнын жаңарту идеяларын ескере отырып, білім беру 

процесін құрастыру; 

2) география саласындағы инновациялық идеяларды, коллаборативтік ортаны 

қалыптастыру, сандық, білім беру, диагностикалық технологияларды пайдалану 

тәжірибесін қолдану; 

3) өз міндеттерін орындауға кешенді қарау, барлық ойлау операцияларын жоғары 

деңгейде меңгеру, тұлғалық өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру; 

4) географияның мектеп оқулықтарын талдау және әртүрлі үлгідегі білім беру 

мекемелері үшін қандай қолайлы екенін анықтау; 

5) мектептегі географияны зерттеу шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу. 

 

Цель методика обучения географии изучает теорию и практику обучениягеографии 

, основываясь на ранее изученных дисциплинах: педагогике, психологии, философии, 

возрастной физиологии.  

Содержание: история, предмет и задачи методики преподавания географии. 

Содержание, построение и основные задачи курса географии в школе, обновленная 

программа, методы обучения, эксперимент. Организационные формы обучения, урок, 

расчет и экспериментальные задачи. 

В результате изучения студент  должен: 

1) конструировать образовательный процесс с учетом идей обновления содержания 

в обучении географии; 

2) применять инновационные идеи в области географии, опыт формирования 

коллаборативной среды, использования цифровых, образовательных, диагностических 

технологий; 

3) комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком 

уровне всеми мыслительными операциями, владеть приемами личностного 

самовыражения и саморазвития; 

4) анализировать школьные учебники географии и определять, какой изних 

наиболее приемлем для образовательных учреждений разных типов; 

5) проводить научно-исследовательскую работу в рамках изучения географии в 

школе. 

 

Purpose the methodology of teaching geography studies the theory and practice of 

teaching geography , based on previously studied disciplines: pedagogy, psychology, 

philosophy, age physiology.  

Contents: history, subject and objectives of the methodology of teaching geography. The 

content, construction and main objectives of the geography course at school, updated program, 

teaching methods, experiment. Organizational forms of training, lesson, calculation and 

experimental tasks. 

As a result of the study the student must: 

1) design the educational process taking into account the ideas of updating the content in 

teaching geography; 

2) apply innovative ideas in the field of geography, the experience of forming a 

collaborative environment, the use of digital, educational, diagnostic technologies; 

3) complex approach to performance of the duties, to own at the high level all thought 

operations, to own receptions of personal self-expression and self-development; 

4) analyze school geography textbooks and determine which of them is most acceptable 

for educational institutions of different types; 

5) conduct research work in the framework of studying geography at school. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Педагогика, Психология  
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Педагогика, Психология 

Pedagogy, Psihology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлемнің экономикалық, саяси және әлеуметтік географиясы, Өндірістік 

(педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Экономическая, социальная и политическая география мира, Производственная 

(педагогическая) практика. 

Economic, social and political geography of the world, Production(pedagogical) practice. 

 

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 

Технико-экономические основы производства 

Technical and economic basics of production 

Мақсаты студенттерді экономиканың түрлі салаларының технологияларымен 

және технологиялық деңгейімен таныстырады.  

Курстың / пәннің мазмұны: Пән экономиканың әртүрлі салаларының 

технологияларымен және технологиялық деңгейімен, өндірістік үрдістің 

ерекшеліктерімен, экономикалық-географиялық циклдің негізгі табиғатты қорғау және 

экологиялық түсініктерімен танысуға бағытталған. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ұсынылған картографиялық және статистикалық деректер бойынша әлемдік 

экономикалық дағдарыстардың экономиканы дамытуға әсер ету себептерін белгілеу; 

2) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, 

аймақтық және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті 

3) курстың негізгі терминдері мен ұғымдары туралы білімді қалыптастыру, 

еңбек құралдары, Шикізат, оның шығындары, технологиялар және экономиканың түрлі 

салаларының технологиялық деңгейлері туралы түсініктерді практикада қолдану үшін 

қалыптастыру;  

4) технологиялық процестер мен экономикалық блоктың элементтерінен 

тұратын жүйе ретінде өндірістік процесс туралы түсінікке ие болу; 

5) қандай да бір өндірістегі қалыптасқан жағдайға талдау, болжам жасау; 

6) практикалық жұмыстарды орындау кезінде теориялық білімді қолдану; 

экономиканың әртүрлі салаларының технологиялары мен технологиялық деңгейлері 

туралы білімді пайдалану, өндірістік процесс туралы, экономикалық-географиялық 

циклдің негізгі табиғат қорғау және экологиялық ұғымдары туралы түсініктерді 

практикалық қызметте пайдалану дағдыларын меңгеру. 

 

Цель знакомит студентов с технологией и технологическим уровнем различных 

отраслей экономики.  

Содержание курса: Дисциплина направлена на ознакомление с технологией и 

технологическим уровнем различных отраслей экономики, особенностями 

производственного процесса, основными природоохранными и экологическими 

понятиями экономико-географического цикла. 

В результате  изучения данной дисциплины обучающийся будет: 

1) устанавливать по предложенным картографическим и статистическим 

данным причины влияния мировых экономических кризисов на развитие экономики; 

2) Понимание причинно-следственных связей между природой и обществом, 

способность решать региональные и локальные проблемы 

3) Формировать знания о основные термины и понятия курса, иметь 

представления об орудиях труда, сырье, его расходах, технологии и технологические 

уровни различных отраслей экономики для применения этих знаний на практике;  

4) иметь представление о производственном процессе, как о системе, 

состоящей из элементов технологических процессов и экономического блока; 

5) проводить анализ, прогноз сложившейся ситуации на каком-либо 

производстве; 

6) обладать  навыками применения теоретических знаний при выполнении 

практических работ; использования знаний о технологиях и технологических уровнях 

различных отраслей экономики,   представлений о производственном процессе, об 
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основных природоохранных и экологических понятиях экономико-географического 

цикла в практической деятельности. 

 

The aim introduces students to the technology and technological level of various 

sectors of the economy.  

Course content: the Discipline is aimed at familiarization with the technology and 

technological level of various sectors of the economy, the peculiarities of the production 

process, the main environmental and ecological concepts of the economic and geographical 

cycle. 

As a result of studying this discipline the student will: 

1) to establish on the basis of the proposed cartographic and statistical data the causes 

of the impact of world economic crises on the development of the economy; 

2) Understanding of cause-and-effect relationships between nature and society, ability 

to solve regional and local problems 

3) to Form knowledge about the basic terms and concepts of the course, to have an 

idea about the tools, raw materials, its costs, technology and technological levels of various 

sectors of the economy for the application of this knowledge in practice;  

4) have an idea of the production process as a system consisting of elements of 

technological processes and economic unit; 

5) to carry out the analysis, the forecast of the developed situation on any production; 

6) have the skills to apply theoretical knowledge in the implementation of practical 

work; the use of knowledge about the technologies and technological levels of various sectors 

of the economy, ideas about the production process, the basic environmental and ecological 

concepts of the economic and geographical cycle in practice. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Введение в экономическую и социальную географию 

Introduction to economic and social geography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Әлемнің экономикалық, әлеуметтік  және  саяси  географиясы,  Қазақстанның  

географиясы, Дүниежүзінің шаруашылық географиясы. 

Экономическая, социальная и политическая география мира, География 

Казахстана, География мировго хозяйства. 

Economic, social and political geography of the world, economic and social 

geographyof Kazakhstan,Geography of world economy. 

 

 

Тарихты оқыту әдістемесі  

Методика преподавания истории  

Principles of history teaching  

Мақсаты тарихты оқыту әдістемесі педагогика , психология, философия, жас 

ерекшелік физиологиясы пәндерін негізге ала отырып, тарихты оқыту теориясы мен 

тәжірибесін зерттейді.  

Мазмұны: Тарихты оқыту әдістемесінің тарихы, пәні және міндеттері. Мектептегі 

география курсының мазмұны, құрылымы және негізгі міндеттері, жаңартылған 

бағдарлама, оқыту әдістері, эксперимент. Оқытудың ұйымдастырушылық формалары, 

сабақ, есептеу және эксперименталды есептер. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

1) тарихты оқытудағы мазмұнды жаңарту идеяларын ескере отырып, білім беру 

процесін құрастыру;  

2) тарих саласындағы инновациялық идеяларды, коллаборативтік ортаны 

қалыптастыру тәжірибесін, сандық, білім беру, диагностикалық технологияларды 

пайдалану әдістемесін қолдануға;; 

3) өз міндеттерін орындауға кешенді қарау, барлық ойлау операцияларын жоғары 

деңгейде меңгеру, тұлғалық өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру; 

4) Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алуға;; 

5) әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде гуманитарлық және әлеуметтік-

экономикалық ғылымдар әдістерін пайдалану. 
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Цель методика обучения истории  изучает теорию и практику обучения истории , 

основываясь на ранее изученных дисциплинах: педагогике, психологии, философии, 

возрастной физиологии.  

Содержание: история, предмет и задачи методики преподавания истории. 

Содержание, построение и основные задачи курса географии в школе, обновленная 

программа, методы обучения, эксперимент. Организационные формы обучения, урок, 

расчет и экспериментальные задачи. 

В результате изучения студент  должен: 

1) конструировать образовательный процесс с учетом идей обновления содержания 

в обучении истории;  

2) применять инновационные идеи в области истории, опыт формирования 

коллаборативной среды, использования цифровых, образовательных, диагностических 

технологий методику; 

3) комплексно подходить к выполнению своих обязанностей, владеть на высоком 

уровне всеми мыслительными операциями, владеть приемами личностного 

самовыражения и саморазвития; 

4) приобретать новые знания, используя современные образовательныетехнологии; 

5) использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук 

вразличных видах социальной деятельности. 

 

Purpose methods of teaching history studies the theory and practice of teaching history , 

based on previously studied disciplines: pedagogy, psychology, philosophy, age physiology.  

Contents: history, subject and objectives of the methodology of teaching history. The 

content, construction and main objectives of the geography course at school, updated program, 

teaching methods, experiment. Organizational forms of training, lesson, calculation and 

experimental tasks. 

As a result of the study the student must: 

1) design the educational process taking into account the ideas of updating the content in 

teaching history;  

2) apply innovative ideas in the field of history, the experience of forming a collaborative 

environment, the use of digital, educational, diagnostic technologies; 

3) complex approach to performance of the duties, to own at the high level all thought 

operations, to own receptions of personal self-expression and self-development; 

4) acquire new knowledge using modern educational technologies; 

5) to use the methods of Humanities and socio-economic Sciences in various types of 

social activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Педагогика, Психология  

Педагогика, Психология 

Pedagogy, Psihology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Өндірістік (педагогикалық) 

іс-тәжірибе. 

История Казахстана (древность, средневековье, новое время,  Производственная 

(педагогическая) практика. 

Introduction to the specialty"History",local history, Production(pedagogical) practice. 

 

Ортағасырлық Қазақстан тарихы  

Средневековая история Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 

Мақсаты-ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан аумағындағы тарихи 

процестің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы толық түсінік беру. 

Курстың мазмұны-Пән студенттерде концептуалды-теориялық мәселелерді 

түсінуге, Қазақстан аумағындағы тарихи үдерістегі жалпы және ерекше мәселелерді 

анықтауға, тарихи заңдылықтарды, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға 

бағытталған. 
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Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) білім берудің жаңартылған мазмұнындағы тарихи, географиялық пәндерді 

оқыту процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің тарихы мен дәстүрлерін 

құрметтеу сияқты негізгі міндеттерді іске асыру; 

2) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

3) тарихи деректерді талдау; 

4) ежелгі және орта ғасырдағы тарихи-этномәдени процестердің негізгі кезеңдері 

мен өзіндік ерекшелігін анықтау; 

5) Қазақстанның жаңа және жаңа заманындағы тарихи процестердің мазмұнын 

ашу. 

 

Цель - дать полное представление об основных этапах и особенностях 

исторического процесса на территории Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

Содержание курса – дисциплина направлена на выработку у студентов 

понимание концептуально-теоретических проблем, определение общего и особенного в 

историческом процессе на территории Казахстана, выявление исторических 

закономерностей, причинно-следственных связей. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) реализовывать в процессе преподавания исторических, географических 

дисциплин обновленного содержания образования такие основные задачи, как 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны; 

2) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период; 

3) анализировать исторические источники; 

4) определять основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных 

процессов в древности и средневековье; 

5) раскрывать содержание исторических процессов нового и новейшего времени 

Казахстана. 

 

The aim is to give a complete picture of the main stages and features of the historical 

process on the territory of Kazakhstan from ancient times to the present day. 

Course content-the discipline is aimed at developing students ' understanding of 

conceptual and theoretical problems, the definition of common and special in the historical 

process on the territory of Kazakhstan, the identification of historical patterns, cause-and-effect 

relationships. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to implement in the process of teaching historical, geographical disciplines of the 

updated content of education such basic tasks as education of patriotism, respect for the history 

and traditions of our country; 

2) to give a historical assessment of the development of specific territories for a 

certain time period; 

3) analyze historical sources; 

4) to determine the main stages and originality of historical and ethno-cultural 

processes in antiquity and the middle ages; 

5) to reveal the content of historical processes of new and modern time of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Тарихи өлкетану 

 История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

Introduction to the specialty"History",local history 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

  



 

40 

 

Шет елдердің ең жаңа тарихы  

Новейшая история зарубежных стран  

The contemporary history of foreign countries 

Мақсаты-қазіргі замандағы батыс пен Шығыс шет елдердің тарихи дамуының 

негізгі заңдылықтары мен процестері туралы тұтас түсінік қалыптастыру.  

Курстың мазмұны-курстың аясында қазіргі замандағы батыс пен шығыс 

тарихының негізгі оқиғалары мен процестері; монополистік капитализм мен әлемдік 

соғыстардың қоғам және оның экономикасы, мәдениеті мен саяси жүйелерінің 

эволюциясына әсері; 20 ғасырдың екінші жартысындағы негізгі процестер мен оқиғалар; 

21 ғасырдың басында жаһандану жағдайындағы даму ерекшеліктері қарастырылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) білім берудің жаңартылған мазмұнындағы тарихи, географиялық пәндерді 

оқыту процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің тарихы мен дәстүрлерін 

құрметтеу сияқты негізгі міндеттерді іске асыру; 

2) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

3) шет елдердің қазіргі кездегі тарихи үрдісінің негізгі параметрлері мен 

үрдістерін бөліп көрсету, олардың эволюциясын қадағалау; 

4) алынған ақпаратты әртүрлі әдеби көздер бойынша талдау және салыстыру; 

5) тарихи деректерді ойлау және жалпылау;  

6) тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылым және объективтілік принциптерін ескере 

отырып қарауға. 

 

Цель - формирование целостного представления об основных закономерностях и 

процессах исторического развития зарубежных стран Запада и Востока в новейшее 

время.  

Содержание курса - в рамках курса рассматриваются основные события и 

процессы истории Запада и Востока в новейшее временя; влияние монополистического 

капитализма и мировых войн на эволюцию общества и его экономики, культуры и 

политических систем; ключевые процессы и события  второй половины 20 века; 

особенности  развития в условиях глобализации к началу 21 века. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) реализовывать в процессе преподавания исторических, географических 

дисциплин обновленного содержания образования такие основные задачи, как 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны; 

2) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период; 

3) выделять основные параметры и тенденции исторического процесса 

зарубежных стран в новейшее время, проследить их эволюцию; 

4) анализировать и сравнивать полученную информацию по разным 

литературным источникам; 

5) мыслить и обобщать исторические данные;  

6) рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, 

научности и объективности. 

 

The purpose - the formation of a holistic view of the basic laws and processes of 

historical development of foreign countries of the West and the East in modern times.  

Course content - the course examines the main events and processes of history of West 

and East in modern time; the impact of monopoly capitalism and world wars on the evolution of 

society and its economy, culture and political systems; key processes and events of the second 

half of the 20th century; features of development in the context of globalization by the early 

21st century. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to implement in the process of teaching historical and geographical disciplines of 

the updated content of education such basic tasks as education of patriotism, respect for the 

history and traditions of our country; 

2) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period; 
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3) highlight the main parameters and trends of the historical process of foreign 

countries in modern times, to trace their evolution; 

4) analyze and compare the information obtained from different literary sources; 

5) think and summarize historical data;  

6) to consider historical events taking into account the principles of historicism, 

scientific and objectivity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Тарихи өлкетану 

 История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

Introduction to the specialty"History",local history 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Ежелгі дүние тарихы  

История Древнего мира  

Ancient history 

Пәнді оқытудың мақсаты - дүние жүзі тарихының маңызды бөлімдері – Ежелгі 

дүние тарихы бойынша кәсіби дайындықты қамтамасыз ету;- дүниетанымды 

қалыптастыру;- тарихи ойлау негіздерін қалыптастыру.- студенттерде адамзат 

қоғамының даму заңдылықтарын объективті-тарихи түсінуді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны-Пән студенттерде концептуалды-теориялық мәселелерді 

түсінуге, әлемдегі тарихи үрдістердегі жалпы және ерекше мәселелерді анықтауға, 

тарихи заңдылықтарды, себеп-салдар байланыстарын анықтауға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) білім берудің жаңартылған мазмұнындағы тарихи, географиялық пәндерді 

оқыту процесінде отансүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің тарихы мен дәстүрлерін 

құрметтеу сияқты негізгі міндеттерді іске асыру; 

2) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

3) шет елдердің қазіргі кездегі тарихи үрдісінің негізгі параметрлері мен 

үрдістерін бөліп көрсету, олардың эволюциясын қадағалау; 

4) алынған ақпаратты әртүрлі әдеби көздер бойынша талдау және салыстыру; 

5) тарихи деректерді ойлау және жалпылау;  

6) тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылым және объективтілік принциптерін ескере 

отырып қарауға. 

 

Цель преподавания дисциплины- состоит в обеспечении профессиональной 

подготовке по важным разделам всемирной истории – история древнего мира;- 

формирование мировоззрения;- заложить основы исторического мышления.- 

сформировать у студентов объективно-историческое понимание закономерностей 

развития человеческого общества. 

Содержание курса – дисциплина направлена на выработку у студентов 

понимание концептуально-теоретических проблем, определение общего и особенного в 

историческом процессев мире, выявление исторических закономерностей, причинно-

следственных связей. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) реализовывать в процессе преподавания исторических, географических 

дисциплин обновленного содержания образования такие основные задачи, как 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны; 

2) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период; 

3) выделять основные параметры и тенденции исторического процесса 

зарубежных стран в новейшее время, проследить их эволюцию; 

4) анализировать и сравнивать полученную информацию по разным 

литературным источникам; 

5) мыслить и обобщать исторические данные;  
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6) рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, 

научности и объективности. 

 

The purpose of teaching the discipline-is to provide professional training in important 

sections of world history-the history of the ancient world; - the formation of worldview; - lay 

the foundations of historical thinking.- to form students ' objective and historical understanding 

of the laws of human society development. 

Course content-the discipline is aimed at developing students ' understanding of 

conceptual and theoretical problems, the definition of common and special in the historical 

process world, the identification of historical patterns, cause-and-effect relationships. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to implement in the process of teaching historical, geographical disciplines of the 

updated content of education such basic tasks as education of patriotism, respect for the history 

and traditions of our country; 

2) to give a historical assessment of the development of specific territories for a 

certain time period; 

3) to identify the main parameters and trends of the historical process of foreign 

countries in modern times, to trace their evolution; 

4) analyze and compare the information obtained from different literary sources; 

5) think and summarize historical data;  

6) to consider historical events taking into account the principles of historicism, 

scientific and objectivity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман), Тарихи өлкетану 

 История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

Introduction to the specialty"History",local history 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

 

Жаратылыстану  

Естествознание 

             Natural Sciences 

Мақсаты: болашақ мұғалімдердің ғылыми-жаратылыстану және қоғамтану 

бағытындағы материалмен жұмыс істеуінің әдістемелік негіздерін тәжірибелік сынақтан 

өткізу және кейіннен мектеп жасындағы балалардың әлемнің біртұтас ғылыми суретін 

қалыптастыру аясында меңгеру: студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту 

Пәннің мазмұны: жаратылыстану ғылыми білімнің пәнаралық саласы ретінде. 

Ғылыми таным әдістерінің жіктелуі. Бақылау, эксперимент, өлшеу, абстрагирлеу, 

идеализация, формализация, талдау және синтез, аналогия және модельдеу. 

Жаратылыстану тарихы. Өмірдің пайда болуы және эволюциясы.  

Осы пәнді оқуды аяқтаған студенттер нәтижесінде: 

1) географиялық ойлауды және географиялық мәдениетті қалыптастыру, 

географиялық құбылыстар мен процестерді кеңістік тұрғысынан талдау; 

2) география және басқа ғылым ережелерін пайдалана отырып, табиғи, әлеуметтік 

және экономикалық мәселелерді шешу қабілеті; 

3) мектепте қоршаған әлемге оқытудың түрлі әдістерін, тәсілдерін, құралдарын 

қолдану,  

4) оқушыларда арнайы, пәндік білім мен біліктерді, сондай-ақ метапредмет, 

реттеушілік әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру;  

5) тақырыптық жоспарлар құру ; әртүрлі үлгідегі қоршаған орта сабақтарын және 

оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың басқа да нысандарын құрастыру және оларды 

іске асыру;  

6) мектептің оқу және сабақтан тыс кеңістігінде қоршаған ортаны зерделеу 

кезінде экскурсиялар, бақылау, зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру; олардың 

ерекшеліктері мен талаптарын ескере отырып, қоршаған орта сабақтарын өткізу.  
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Цель: Усвоение будущими учителями и практическое апробирование 

методических основ работы с материалом естественнонаучной и обществоведческой 

направленности в свете последующего формирования ими целостной научной картины 

мира у детей  школьного возраста: развитие творческого потенциала студентов 

Содержание дисциплины: естествознание как междисциплинарная область 

научного знания. Классификация методов научного познания. Наблюдение, эксперимент, 

измерение, абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и синтез, аналогия и 

моделирование. История естествознания. Возникновение и эволюция жизни.  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате будут: 

1) Формировать географическое мышление и географическую культуру,   

2)  Решать природные, социальные и экономические проблемы, пользуясь 

положениями географии и других наук; 

3) применять различные методы, приемы, средства обучения окружающему 

миру в школе,  

4) формировать у учащихся специальные, предметные знания и умения, а также 

метапредметные, регулятивные универсальные учебные действия;  

5) составлять тематические планы ; конструировать уроки окружающего мира 

разных типов и другие формы организации обучения и воспитания и реализовывать их;  

6) организовывать экскурсии, наблюдения, исследовательскую и проектную 

деятельность при изучении окружающего мира в урочном и внеурочном пространстве  

школы; проводить уроки окружающего мира с учетом их особенностей и требований.  

 

Purpose: Mastering by future teachers and practical testing of methodical bases of 

work with a material of a natural science and social science orientation in the light of the 

subsequent formation by them of a complete scientific picture of the world at school age 

children: development of creative potential of students 

Content of discipline: natural science as an interdisciplinary field of scientific 

knowledge. Classification of methods of scientific knowledge. Observation, experiment, 

measurement, abstraction, idealization, formalization, analysis and synthesis, analogy and 

modeling. History of natural science. Origin and evolution of life.  

Students who have completed the study of this discipline, as a result will be: 

1) Formation of geographical thinking and geographical culture, analysis of 

geographical phenomena and processes from a spatial point of view; 

2) the Ability to solve natural, social and economic problems, using the provisions of 

geography and other Sciences; 

3) apply various methods, techniques, means of teaching the world at school,  

4) to form students ' special, subject-specific knowledge and skills, as well as 

metasubject, regulatory universal educational actions;  

5) make thematic plans; design lessons of the world of different types and other forms 

of organization of training and education and implement them;  

6) organize excursions, observations, research and project activities in the study of the 

world in the classroom and extracurricular space of the school; conduct lessons of the world, 

taking into account their characteristics and requirements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 
Химия, Геодезия топография негіздерімен. 

Химия, Топография с основами геодезии. 

Geography(schoolyear),Chemistry, Topographywith the basics ofgeodesy. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы, Ландшафттану. 

Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана, 

Ландшафтоведение. 

Physical geography of continentsand oceans, Physical Geography of 

Kazakhstan,Landscape. 
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Қазақстан тарихының деректануы 

Источниковедение истории Казахстана 

Sourceson of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты-тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес Тарихи 

деректердің сақталған кешені және олармен жұмыс істеу әдістемесі туралы білім беру. 

Мазмұны: Пән Қазақстан тарихы көздерінің жіктелуі, оларды Қазіргі тарихи 

ғылымда талдау және интерпретациялау бөлімдерін қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

2) Тарихи пәндерді оқыту барысында отансүйгіштікке, құрметтеуге тәрбиелеу 

сияқты негізгі міндеттерді іске асыру; 

3) зерттеу тақырыбы бойынша деректік базаға талдау жүргізу; 

4) тарихи материалдарды жинау бойынша аналитикалық, жүйелі операциялардың 

әдістері мен дағдыларын; тарихнамалық, деректанулық талдау тәсілдерін және зерттеуде 

заманауи әдістерді қолдануды меңгеру; 

5) тарихи деректерді ойлау және жалпылау;  

6) тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылым және объективтілік принциптерін ескере 

отырып қарауға. 

 

Цель преподавания дисциплины – дать соответствующие современному уровню 

развития исторической науки знания о сохранившихся комплексах исторических 

источников и методике работы с ними, воспринимая источник как памятник 

определенной исторической эпохи. 

Содержание : Дисциплина включает в себя разделы классификацию источников 

истории Казахстана, их анализ и интерпретацию в современной исторической науке. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

  1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за 

определенный временной период; 

2) реализовывать в процессе преподавания исторических дисциплин основные 

задачи, как воспитание патриотизма, уважения; 

3) проводить анализ источниковой базы по теме исследования; 

4) владеть методами и навыками аналитических, системных операций по сбору 

исторических материалов; приемами историографического, источниковедческого анализа 

и применения современных методов в исследовании; 

5) мыслить и обобщать исторические данные;  

6) рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, научности 

и объективности. 

 

The purpose of teaching-to give relevant to the current level of development of historical 

science knowledge about the surviving complexes of historical sources and methods of working 

with them, perceiving the source as a monument to a certain historical era. 

Content: the Discipline includes sections classification of sources of history of 

Kazakhstan, their analysis and interpretation in modern historical science. 

As a result of studying the discipline the student will: 

  1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period; 

2) to implement in the process of teaching historical disciplines, the main tasks as the 

education of patriotism, respect; 

3) to analyze the source base on the research topic; 

4) to possess the methods and skills of analytical, systematic operations for the collection 

of historical materials; techniques of historiographical, source analysis and application of 

modern methods in research; 

5) think and summarize historical data;  

6) to consider historical events taking into account the principles of historicism, scientific 

and objectivity.. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихының тарихнамасы Қазақстанның ортағасырлар тарихы  
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Историография истории Казахстана, Средневековая история Казахстана  

Historiography of Kazakhstan history, Medieval history of Kazakhstan  

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The Newest history of Kazakhstan 

 

Жалпы физикалық география 

Общая физическая география 

General physical geography 

Курстың мақсаты-жоғары таксономиялық дәрежелі геожүйелерді құру, қызмет 

ету, кеңістіктік дифференциациялау және шаруашылық пайдалану жалпы планетарлық 

және аймақтық заңдылықтарын тану. 

Курстың мазмұны материктер мен мұхиттарды ірі табиғи - аумақтық кешендер 

ретінде, олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық заңдылықтарын, материктер 

мен мұхиттардың кешенді сипаттамалары мен физикалық-географиялық аудандастыру 

принциптерін, мұхиттардың физикалық географиясын оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- құрлықтар мен мұхиттар табиғатының жалпы заңдылықтары, олардың 

физикалық-географиялық сипаттамасы, ғаламдық мәселелер, антропогендік әсер ету 

ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру; 

- тақырыптық карталар бойынша кешенді физика-географиялық сипаттама беру, 

картосхемалар мен профильдерді сызу; 

3) тақырыптық карталар бойынша ақпаратты жинау, салыстырмалы физикалық-

географиялық сипаттамаларды құрастыру; 

4) картада материктер мен мұхиттардан берілген географиялық 

номенклатуралардың жиынтығын есте сақтау және көрсету 

5) Солтүстік және оңтүстік жарты шар құрлықтарының географиялық жағдайы 

мен табиғи жағдайлары арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырату және 

олардың себептерін түсіндіру. 

 

Целью изучения курса является познание общепланетарных и региональных 

закономерностей формирования, функционирования, пространственной дифференциации 

и хозяйственного использования геосистем высокого таксономического ранга. 

Содержание курса изучает материки и океаны как крупнейшие природно - 

территориальные комплексы, географические закономерности их формирования и 

развития, принципы комплексной характеристики и физико-географического 

районирования материков и океанов, физическая география океанов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) формировать знания об общих закономерностях природы материков и 

океанов,  их физико-географической характеристике, глобальных проблемах, 

особенностях антропогенного воздействия; 

2) давать комплексную физико-географическую характеристику  по 

тематическим картам,  вычерчивать картосхемы и профили; 

3) собирать информацию по тематическим картам, составлять сравнительные 

физико-географические характеристики; 

4) запоминать и показывать на карте совокупность географических 

номенклатур,  

заданных по материкам и океанам; 

5)различать сходства и различия между географическим положением и 

природными  

условиями материков Северного и южного полушария и объяснять их причины 

 

The aim of the course is to learn the General planetary and regional patterns of 

formation, functioning, spatial differentiation and economic use of geosystems of high 

taxonomic rank. 
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The course content studies continents and oceans as the largest natural - territorial 

complexes, geographical regularities of their formation and development, principles of complex 

characteristics and physical-geographical zoning of continents and oceans, physical geography 

of oceans.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- to form knowledge about the General laws of the nature of continents and oceans, 

their physical and geographical characteristics, global problems, features of anthropogenic 

impact; 

- give a comprehensive physical and geographical characteristics of thematic maps, 

draw maps and profiles; 

3) collect information on thematic maps, make comparative physical and geographical 

characteristics; 

4) memorize and show on the map a set of geographical nomenclatures specified by 

continents and oceans 

5) to distinguish the similarities and differences between the geographical position and 

natural conditions of the continents of the Northern and southern hemispheres and to explain 

their causes 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Жалпы жертану, Геология, Ландшафттану. 

Общее землеведение, Почвоведение, Ландшафтоведение.  

Generalgeography,soil science, landscape management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның физикалық географиясы. 

Физическая география Казахстана. 

Physical Geographyof Kazakhstan. 

 

Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Историография истории Казахстана 

Historiography of Kazakhstan history 

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге тарихи сипаттағы еңбектерді талдаудағы 

білімді, білік пен дағдыларды үйрету, оларды тарихнаманың негізгі принциптерімен 

таныстыру. 

Пәннің мазмұны тарихи еңбектердің талдауын қамтиды, Қазақстан тарихы 

бойынша ежелгі уақыттан бастап жаңа уақытқа дейін. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) тарихи пәндерді оқыту барысында патриотизмді тәрбиелеу, еліміздің тарихы мен 

дәстүрлерін құрметтеу сияқты негізгі міндеттерді іске асыру; 

2) Қазақстан дамуының тарихи-географиялық сипаттамасының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау мақсатында географиялық-тарихи 

және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы өнімі ретінде білімін қолдану;  

3) кәсіби қызмет процесінде тарих ғылымының ұғымдық категориялық аппаратын 

және ғылыми білімді қолдану; 

4) тарихи деректерді ойлау және жалпылау; 

5) тарихи оқиғаларды тарихизм, ғылым және объективтілік принциптерін ескере 

отырып қарастыру. 

 

Цель преподавания дисциплины – привить студентам знания, умения и навыки в 

анализе трудов исторического характера, ознакомить их с основными принципами  

историографии. 

Содержание дисциплины охватывает анализ исторических трудов, по истории 

Казахстана начиная с древности заканчивая новейшим временем. 

В результате изучения дисциплины, студент будет: 

1) реализовывать в процессе преподавания исторических дисциплин основные 

задачи, как воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны; 

2) применять знания географических-исторических и смежных наук как 

современного продукта интегративных процессов с  целью научного анализа основных 
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этапов, закономерностей и своеобразия историко-географической характеристики 

развития Казахстана;  

3) применять понятийный категориальный  аппарат исторической науки и научные 

знания в процессе профессиональной деятельности; 

4) мыслить и обобщать исторические данные; 

5) рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, научности 

и объективности. 

 

The purpose of teaching-to instill in students the knowledge and skills in the analysis of 

works of a historical nature, to acquaint them with the basic principles of historiography. 

The content of the discipline covers the analysis of historical works on the history of 

Kazakhstan from antiquity to modern times. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

1) to implement in the process of teaching historical disciplines the main tasks as 

education of patriotism, respect for the history and traditions of our country; 

2) apply knowledge of geographical-historical and related Sciences as a modern product 

of integrative processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, patterns and 

originality of the historical and geographical characteristics of the development of Kazakhstan;  

3) apply the conceptual categorical apparatus of historical science and scientific 

knowledge in the process of professional activity; 

4) think and summarize historical data; 

5) to consider historical events taking into account the principles of historicism, scientific 

and objectivity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстанның тарихы, Қазақстанның ғасырлардағы тарихы археология 

Древняя история Казахстана, средневековая история Казахстана, археология 

The ancient history of Kazakhstan,Kazakhstan medieval history, archeology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Қазақстан тарихының деректануы 

Источниковедение истории Казахстана 

Sourceson of Kazakhstan 

 

Жалпы экономикалық география 

Общая экономическая география 

General economic geography 

Курстың мақсаты: әлемдік қоғамның геосаяси құрылымының қалыптасуы мен 

дамуының негізгі экономикалық-географиялық заңдылықтарын зерттеу.  

Курстың / пәннің мазмұны: Пән жеке аймақтардың, субрегиондар мен елдердің 

типтерінің экономикалық-географиялық ерекшеліктерін зерттейді. 

Осы пәнді оқуды аяқтаған студенттер нәтижесінде: 

1) әлемдік шаруашылықтың аумақтық құрылымын және әлемдік қоғамның 

геосаяси құрылымын қалыптастыру мен дамытудың негізгі экономикалық-географиялық 

заңдылықтары, жекелеген өңірлердің, субрегиондар мен елдердің типтерінің даму 

ерекшеліктері туралы білімдерді қалыптастыру; 

2) халық пен шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуын анықтауда 

теориялық іргелі білімді қолдану. экономикалық-географиялық зерттеулерді тиімді 

жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру. қажетті 

экономикалық-географиялық ақпаратты, нақты статистикалық материалдарды іздеу, 

оларды өңдеу және графикалық түрде ұсыну; 

3) әлем мен өңірлердің қазіргі заманғы саяси-экономикалық-географиялық 

ахуалына талдау және бағалау жүргізу дағдыларына ие болу; 

4) елдің табиғи жағдайлары мен ресурстарын, халқын, шаруашылығын және 

экономикалық-географиялық аудандарын талдау 

5) экономикалық-географиялық объектілердің сипаттамасын құру; тақырыптық 

карталармен жұмыс істеу; экономикалық-географиялық терминологияны ажырату; 

экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстарды бақылау. 
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Цель курса изучать основные экономико-географические закономерности  

формирования и развития территориальной структуры мирового хозяйства и 

геополитической структуры мирового общества.  

Содержание курса: Дисциплина изучает  экономико-географические 

особенности  развития отдельных регионов, субрегионов и типов стран. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате будут: 

1) Формировать знаия об основных экономико-географических закономерностях  

формирования и развития территориальной структуры мирового хозяйства и 

геополитической структуры мирового общества, экономико-географическе особенности  

развития отдельных регионов, субрегионов и типов стран; 

2) применять теоретические фундаментальные знания в выявлении 

пространственной организации населения и  хозяйства. владение информационно--

коммуникационными технологиями для эффективного проведения экономико-

географических исследований. уметь проводить поиск необходимой экономико--

географической информации, достоверных статистических материалов, их обработка и 

представление в  графическом виде; 

3)  обладать навыками проведения анализа и оценки современной политико-

экономико-географической ситуации мира и регионов% 

4) анализировать природные условия и ресурсы, население, хозяйство и 

экономико-географические районы страны; 

5) составлять характеристику экономико-географических объектов; работать с 

тематическими картами; различать экономико-географическую терминологию; 

наблюдать за экономико-географическими процессами и явлениями 

 

The purpose of the course is to study the basic economic and geographical patterns of 

formation and development of the territorial structure of the world economy and the geopolitical 

structure of world society.  

Course content: the Discipline studies the economic and geographical features of the 

development of individual regions, subregions and types of countries. 

Students who have completed the study of this discipline, as a result will be: 

1) to Form knowledge about the main economic and geographical patterns of 

formation and development of the territorial structure of the world economy and the geopolitical 

structure of world society, economic and geographical features of the development of individual 

regions, subregions and types of countries; 

2) apply theoretical fundamental knowledge in identifying the spatial organization of 

the population and economy. knowledge of information and communication technologies for 

effective economic and geographical research. be able to search for the necessary economic and 

geographical information, reliable statistical materials, their processing and presentation in 

graphical form; 

3) have the skills to analyze and assess the current political, economic and 

geographical situation of the world and regions; 

4) analyze natural conditions and resources, population, economy and economic 

and geographical areas of the country 

     5) to make the characteristic of economic and geographical objects; to work with 

thematic maps; to distinguish economic and geographical terminology; to observe economic and 

geographical processes and phenomena 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Экономикалық, әлеуметтік, және саяси географияға  кіріспе, Өндірістің  

техникалық- экономикалық  негіздері,  

Введение в экономическую и социальную географию, Технико-экономические 

основы поизводства,  

Introduction to theeconomic and socialgeography,Feasibilitybasispoizvodstva,  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазіргі дүние географиясы. 

География современного мира. 

Geographyof the modern world. 
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Шет елдерге: көздері мен тарихнамасы  

Зарубежные страны: источники и историография  

Foreign countries: sources and historiograph 

Курстың мақсаты - антикалық, медиевистиканың, жаңа және жаңа уақыттың 

тарихи ғылымын дамыту үрдісі туралы білім мен түсініктердің жүйесін, сонымен қатар 

тарихи және тарихнамалық деректермен жұмыс істеу дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: - тарихи ой дамуының белгілі бір кезеңінде басым 

болған маңызды тарихнамалық концепциялармен, шетелдік және Отандық тарихнаманың 

жетекші мектептерімен және бағыттарымен, олардың өкілдерінің теориялық-әдіснамалық 

және нақты-тарихи көзқарастарымен танысу. Сонымен қатар тарихи зерттеулердің 

деректік базасын кеңейтудің негізгі заңдылықтары, деректік талдау әдістерін жетілдіру, 

ғылыми мекемелер мен тарихи білім беру жүйесінің жағдайы, ғылыми ақпарат 

құралдарының эволюциясы және тарихи білімдердің таралуы, тарих ғылымы мен т. б. 

халықаралық байланыстары қарастырылады. 

Зерттеу нәтижесінде дисциплиныобучающийся болады: 

1) шет елдердің мақсаты мен міндеттерін, объектісі мен мәнін анықтау ; ; 

2) курс мәселелерін зерделеудегі негізгі дәстүрлерді көрсету; 

Батыс қоғамдарының шығу ерекшеліктері мен кезеңдерін, сондай-ақ 

генетикалық табиғатын көрсету; 

3) халық пен шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуын анықтауда 

теориялық іргелі білімді қолдану.  

4) экономикалық-географиялық зерттеулерді тиімді жүргізу үшін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды меңгеру.; 

5) қажетті экономикалық-географиялық ақпаратты, дұрыс статистикалық 

материалдарды іздестіруді, оларды өңдеуді және графикалық түрде ұсынуды жүргізуге;  

 

Цель - курса сформировать систему знаний и представлений о процессе 

развития исторической науки античности, медиевистики, нового и новейшего времени, а 

также умений и навыков работы с историческими и историографическими источниками. 

Содержание курса дисциплины: - знакомство с важнейшими историософскими 

концепциями, господствовавшими на том или ином этапе развития исторической мысли, 

с ведущими школами и направлениями в зарубежной и отечественной историографии, с 

теоретико-методологическими и конкретно-историческими взглядами их представителей. 

Рассматриваются также основные закономерности расширения источниковой базы 

исторических исследований, совершенствование методов источниковедческого анализа, 

состояние системы научных учреждений и исторического образования, эволюция средств 

научной информации и распространения исторических знаний, международные связи 

исторической науки и т.п. 

В результате изучения дисциплиныобучающийся будет: 

1) определять цель и задачи, объект и предмет зарубежных стран; 

2) демонстрировать основные традиции в изучении проблем курса; 

показать особенности и этапы возникновения, а также генетическую природу 

современных обществ Запада; 

3) применять теоретические фундаментальные знания в выявлении 

пространственной организации населения и  хозяйства.  

4) владеть информационно-коммуникационными технологиями для эффективного 

проведения экономико-географических исследований.; 

5) проводить поиск необходимой экономико-географической информации, 

достоверных статистических материалов, их обработка и представление в  графическом 

виде. 

 

The aim of the course is to form a system of knowledge and ideas about the process of 

development of historical science of antiquity, medieval studies, modern and contemporary 

times, as well as skills of working with historical and historiographical sources. 

The content of the course: - familiarity with the most important historiosophical 

concepts that prevailed at a particular stage of development of historical thought, with the 
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leading schools and trends in foreign and domestic historiography, with the theoretical and 

methodological and specific historical views of their representatives. The article also considers 

the main regularities of expanding the source base of historical research, improving the methods 

of source analysis, the state of the system of scientific institutions and historical education, the 

evolution of the means of scientific information and dissemination of historical knowledge, 

international relations of historical science, etc. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

1) determine the purpose and objectives, object and subject of foreign countries; 

2) demonstrate the main traditions in the study of the problems of the course; 

to show the features and stages of emergence, as well as the genetic nature of modern 

Western societies; 

3) apply theoretical fundamental knowledge in identifying the spatial organization of 

the population and economy.  

4) possess information and communication technologies for effective economic and 

geographical research.; 

5) search for the necessary economic and geographical information, reliable statistical 

materials, their processing and presentation in graphical form; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

История Казахстана (школьный курс) 

Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

History of Kazakhstan (school course) 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certificatio 

 

Географиялық өлкетану  

Географическое краеведение  

The geographical study of local lore  
Оқыту мақсаты-табиғат, тарих, мәдениет, туған өлкенің шаруашылығы 

ерекшеліктері туралы теориялық білімді және зерттеу мәселелері бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың мазмұны өлке тарихы, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 

сипаттамалар, тұлғалар, Топонимика, демография және тарихнама мәселелері бойынша 

бөлімдерден тұрады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, 

аймақтық және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті (өлкетану мәселелері));  

2) өлкетанудың теориялық негіздері, түрлері мен нысандары туралы білімді 

қалыптастыру  

және әлеуметтік-экономикалық объектілерді өлкетану зерттеу әдістері мен 

әдістемелерін, өлкетану ұйымдарының құрылымы мен мазмұнын, туған өлкенің даму 

ерекшеліктерін зерделеудегі өлкетану мәліметтерінің рөлін зерттеу. 

3) туристік маршруттар мен экскурсияларды әзірлеуде өлкетану мәліметтерін 

пайдалану, жергілікті жерде бағдарлану. ;  

4) өлкетанудың зерттеу дағдыларын және ұғымдық аппаратын меңгеру, сондай-

ақ оларды өлке тарихын зерделеуде қолдану; 

5)  өлкетанушылық материалды талдау.  

 

Цель обучения - формирование теоретических знаний об особенностях природы, 

истории, культуры, хозяйства родного края и практических умений по вопросам 

исследования. 

Содержание курса включает разделы по истории края, социально-

экономические и общественно-политические характеристики, персоналии, топонимику, 

вопросы демографии и историографии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) понимать причинно-следственных связей между природой и обществом, 
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способность решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

2) формировать знания о теоретических основах  краеведения, видах и формах  

краеведения, методах и методиках краеведческого исследования географических и 

социально-экономических объектов, структуре и содержании краеведческих 

организаций, роли краеведческих сведений в изучении особенностей развития родного 

края. 

3) использовать краеведческие сведения в разработке туристских маршрутов и 

экскурсий, ориентироваться на местности. ;  

4) владеть навыками  исследования  и понятийным аппаратом краеведения, а 

также их применять в изучении истории края;  

5) анализировать краеведческий материал. 

 

The purpose of training-the formation of theoretical knowledge about the features of 

nature, history,culture, economy of the native land and practical skills on research. 

The content of the course includes sections on the history of the region, socio-

economic and socio-political characteristics, personalities, toponymy, demography and 

historiography. 

As a result of studying the discipline the student must: 

1) understand the cause-and-effect relationship between nature and society, the ability 

to solve regional and local problems (issues of local lore);  

2) to form knowledge about the theoretical foundations of local history, types and 

forms  

regional studies, methods and techniques studies of geographical and socio-economic 

objects, the structure and content of regional organisations the role of regional information in 

the study of his native land. 

3) use local lore information in the development of tourist routes and excursions, to 

navigate the terrain. ;  

4) possess the skills of research and conceptual apparatus of local history, as well as 

their use in the study of the history of the region 

5) analysis of local history material. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қазақстан тарихы  

История Казахстана 

The history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Туризм және жергілікті билік негіздері, Қазіргі Қазақстан тарихы  

Основы туризма и краеведения, Современная история Казахстана 

Bases of tourim and local lore, The history of Kazakhstan 

 

Шығыс Қазақстан облысының тарихы 

История Восточно-Казахстанской области 

History of the East Kazakhstan Region 

Пәнді оқыту мақсаты – шектес пәндер саласында білімді практикалық қолдану 

мақсатында өлкенің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу. 

Пәннің мазмұны бөлімдерден тұрады, аймақтық көрнекті орындары бар кластерлік 

тарихи-мәдени кеңістіктердің тақырыбын қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беру; 

2) Қазақстан дамуының тарихи-географиялық сипаттамасының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау мақсатында географиялық-тарихи 

және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы өнімі ретінде білімін қолдану; 

3) тарихи ескерткіштерді зерттеу; тарихи ойлау мәдениетін зерттеу және алынған 

білімді өңірдің тарихи-мәдени игілігінің маңыздылығын түсіну, ұғыну үшін қолдану; 

4) алынған білімді өңірдің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және көрсету мақсатында 

қолдану; 

5) шығыс өңірінің тарихи-мәдени және тарихи ландшафтын, ұлттық тарих үшін 

ерекше маңызы бар мәдени ескерткіштер мен артефактілерді сипаттау. 
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Цель преподавания дисциплины – изучение историко-культурного наследия края с 

целью практического применения знаний в области смежных дисциплин 

Содержание дисциплины включает разделы, охватывают тематику кластерных 

историко-культурных пространств, имеющих зональные достопримечательности. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) давать историческую оценку развития конкретных территорий за определенный 

временной период; 

2)  применять знания географических-исторических и смежных наук как 

современного продукта интегративных процессов с  целью научного анализа основных 

этапов, закономерностей и своеобразия историко-географической характеристики 

развития Казахстана; 

3) изучать  исторические памятники; культуру исторического мышления и 

примененять полученные знания для понимания, осмысления значимости историко-

культурного достояния региона 

4) применять полученные знания с целью сохранения и демонстрации историко-

культурного наследия региона; 

5) характеризовать историко-культурный и исторический ландшафт Восточного 

региона, культовые памятники и артефакты, имеющие особую значимость для 

национальной истории. 

 

The purpose of teaching-the study of historical and cultural heritage of the region for the 

practical application of knowledge in the field of related disciplines 

The content of the discipline includes sections that cover the topics of cluster historical 

and cultural spaces with zonal attractions. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period; 

2) apply knowledge of geographical-historical and related Sciences as a modern product 

of integrative processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, patterns and 

originality of the historical and geographical characteristics of the development of Kazakhstan; 

3) to study historical monuments; culture of historical thinking and apply the knowledge 

to understand the significance of the historical and cultural heritage of the region; 

4) apply the acquired knowledge in order to preserve and demonstrate the historical and 

cultural heritage of the region; 

5) to characterize the historical, cultural and historical landscape of the Eastern region, 

religious monuments and artifacts of special significance for the national history. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Тарихи өлкетану, Мұрағатжәне мұражай тарихы, Археология 

Историческое краеведение, История архивоведения и музееведения, Археология  

HistoricalRegional Studies, HistoryArchivaland museum, Аrcheology 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The Newest history of Kazakhstan  

 

ШҚО географиясы 

География ВКО 

 Geography of the East Kazakhstan region 

Курстың мақсаты ШҚО табиғи және шаруашылық кешенінің ерекшеліктері, 

табиғи-ресурстық әлеуеті, халық, өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастыру туралы 

білімді қалыптастыру болып табылады. 

Мазмұны: Қазақстан экономикасындағы облыстың рөлі мен орны, табиғи-

ресурстық әлеует, әкімшілік-аумақтық бөлініс, демографиялық әлеует және оның 

проблемалары зерттеледі. Курста ШҚО салаларының құрылымы мен географиясы, 

экономикалық байланыстар және экологиялық мәселелер қарастырылады. 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 
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1) ШҚО-ның табиғи кешенінің даму ерекшеліктері, табиғи жағдайлары мен 

ресурстары, халқы, шаруашылығы туралы білімді қалыптастыру; 

2) физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық объектілердің 

сипаттамасын құру;  

3) тақырыптық карталармен жұмыс істеу; ;  

4) географиялық ақпаратты жинау және өңдеу дағдыларына ие болу; 

5) Физика-географиялық және экономикалық-географиялық объектілерді талдау. 

 

Целью курса является формирование знаний об особенностях природного и 

хозяйственного комплекса ВКО, о природно-ресурсном потенциале, населении,  

территориальной организации производительных сил. 

Содержанние: Изучается роль и место области в экономике Казахстана, 

природно-ресурсный потенциал, административно-территориальное деление, 

демографический потенциал и его проблемы. В курсе рассматривается структура и 

география отраслей ВКО,  экономические связи и экологические проблемы. 

В результате изучения курса студент будет: 

1) формировать знания о особенностях развития  природного комплекса, 

природных условиях и ресурсах, населении, хозяйства ВКО; 

2) составлять характеристику физико-географических и экономико-

географических объектов;  

3) работать с тематическими картами; различать географическую 

терминологию;  

4) обладать навыками сбора и обработки географической информации; 

   5) анализировать  физико-географические и экономико-географические 

объекты. 

 

The aim of the course is the formation of knowledge about the features of the natural 

and economic complex of East Kazakhstan region, the natural resource potential, population, 

territorial organization of productive forces. 

Content: the role and place of the region in the economy of Kazakhstan, natural 

resource potential, administrative and territorial division, demographic potential and its 

problems are Studied. The course examines the structure and geography of East Kazakhstan 

industries, economic relations and environmental problems. 

As a result of studying the course the student will: 

1) to form knowledge about features of development of a natural complex, natural 

conditions and resources, the population, economy of East Kazakhstan region; 

2) to make the characteristic of physical-geographical and economic-geographical 

objects;  

3) work with thematic maps; distinguish geographical terminology;  

4) have the skills to collect and process geographical information; 

 5) analyze physical-geographical and economic-geographical objects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе. Өндірістің  

техникалық-экономикалық негіздері. Қазақстанның  географиясы. 

Введение в экономическую, социальную и политическую географию.Технико-

экономические основы производства. География Казахстана. 

Introduction to economic, social andpolitical geography.Technical and economicbasis 

of production.  Geographyof Kazakhstan. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері. 

Дипломная работа. Учебная и производственная практики. 

Thesis. Educational and industrial practice. 
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Шығыс Қазақстан облысы тарихи-мәдени мұра: тарихи туризм  

Историко-культурное наследие Восточно-Казахстанской области: 

исторический туризм  

Historical and cultural heritage of East Kazakhstan region: historical tourism  

Пәнді оқыту мақсаты – шектес пәндер саласында білімді практикалық қолдану 

мақсатында өлкенің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу. 

Пәннің мазмұны: аймақтық көрнекті орындары бар кластерлік тарихи-мәдени 

кеңістіктердің тақырыбын қамтиды.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беруге 

міндетті. 

2) алынған білімді өңірдің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және көрсету мақсатында 

қолдану; 

3) Қазақстан дамуының тарихи-географиялық сипаттамасының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау мақсатында географиялық-тарихи 

және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы өнімі ретінде білімін қолдану; 

4) алынған білімді өңірдің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және көрсету мақсатында 

қолдану; 

5) шығыс өңірінің тарихи-мәдени және тарихи ландшафтын, ұлттық тарих үшін 

ерекше маңызы бар мәдени ескерткіштер мен артефактілерді сипаттау. 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение историко-культурного наследия края с 

целью практического применения знаний в области смежных дисциплин 

Содержание дисциплины: охватывают тематику кластерных историко-культурных 

пространств, имеющих зональные достопримечательности.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) давать  историческую оценку развития конкретных территорий за определенный 

временной период. 

2) применять полученные знания с целью сохранения и демонстрации историко-

культурного наследия региона; 

3) применять знания географических-исторических и смежных наук как 

современного продукта интегративных процессов с  целью научного анализа основных 

этапов, закономерностей и своеобразия историко-географической характеристики 

развития Казахстана; 

4) применять полученные знания с целью сохранения и демонстрации историко-

культурного наследия региона; 

5) характеризовать историко-культурный и исторический ландшафт Восточного 

региона, культовые памятники и артефакты, имеющие особую значимость для 

национальной истории. 

 

The purpose of teaching the discipline-the study of historical and cultural heritage of the 

region for the purpose of practical application of knowledge in the field of related disciplines 

Discipline content: cover the topics of cluster historical and cultural spaces with zonal 

attractions.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to give a historical assessment of the development of specific territories for a certain 

time period. 

2) apply the acquired knowledge in order to preserve and demonstrate the historical and 

cultural heritage of the region; 

3) to apply knowledge of geographical-historical and related Sciences as a modern 

product of integrative processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, 

regularities and originality of historical and geographical characteristics of development of 

Kazakhstan; 

4) apply the acquired knowledge in order to preserve and demonstrate the historical and 

cultural heritage of the region; 

5) to characterize the historical, cultural and historical landscape of the Eastern region, 

religious monuments and artifacts of particular importance for national history. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Тарихи өлкетану, Мұрағатжәне мұражай тарихы, Археология 

Историческое краеведение, История архивоведения и музееведения, Археология  

HistoricalRegional Studies, HistoryArchivaland museum, Аrcheology 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The Newest history of Kazakhstan  

 

Топономика 

Топонимика 

Toponymy 

Пәнді оқыту мақсаты – шектес пәндер саласында білімді практикалық қолдану 

мақсатында өлкенің тарихи-мәдени мұрасын зерттеу. 

Пәннің мазмұны: аймақтық көрнекті орындары бар кластерлік тарихи-мәдени 

кеңістіктердің тақырыбын қамтиды.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) белгілі бір уақыт кезеңінде нақты аумақтардың дамуына тарихи баға беруге 

міндетті. 

2) алынған білімді өңірдің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және көрсету 

мақсатында қолдану; 

3) Қазақстан дамуының тарихи-географиялық сипаттамасының негізгі 

кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін ғылыми талдау мақсатында 

географиялық-тарихи және аралас ғылымдардың қазіргі заманғы өнімі ретінде білімін 

қолдану; 

5) теориялық білімді туған өлкенің табиғи-географиялық, әлеуметтік-

экономикалық және экологиялық проблемаларына сәйкес қолдану. 

 

Целью курса является всестороннее изучение географических названий, их 

происхождения, смысла и содержания.  

Содержание курса:изучает особенности развития науки, основные понятия, 

закономерности происхождения и эволюции географических названий,  семантики, 

этимологии и этиологии географических названий.  

В результате изучения  дисциплины обучающийся будет: 

1)  формирование знаний о генезисе, семантике, этиологии, этимологии 

географических названий; 

2) понимать причинно-следственных связей между природой и обществом, 

способность решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

3) находить и применять историческую, лингвистическую и географическую 

основу топонимов; 

4) анализировать специальные тематические карты, объясняя закономерности 

распределения природных компонентов конкретных территорий; 

5) применять теоретические знания в соответствии с природно-

географическими, социально-экономическими и экологическими проблемами родного 

края. 

 

The purpose of teaching-the study of historical and cultural heritage of the region for 

the practical application of knowledge in the field of related disciplines 

Course content: covering topics of the cluster of historical and cultural spaces having 

zonal attractions.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) give a historical assessment of the development of specific areas for a certain time 

period. 

2) apply the acquired knowledge in order to preserve and demonstrate the historical 

and cultural heritage of the region; 

3) apply knowledge of geographical-historical and related Sciences as a modern 

product of integrative processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, 
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patterns and originality of the historical and geographical characteristics of the development of 

Kazakhstan; 

5) apply theoretical knowledge in accordance with the natural-geographical, socio-

economic and environmental problems of the native land. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Қазақстанның физикалық географиясы,  Геоморфология, Жалпы гидрология, 

Халықтар географиясы 

Физическаягеография Казахстана, Геоморфология, Общая гидрология, 

География населения 

Physical Geographyof Kazakhstan,Geomorphology, General hydrology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Дипломдық жұмыс. Оқу және өндірістік іс-тәжірибелері. 

Дипломная работа. Учебная и производственная практики. 

Thesis. Educational and industrial practice. 

 

Мұражай ісі және тарихи-мәдени мұраны қорғау  

Музеелогия и охрана объектов историко-культурного наследия 

Museology and the protection of historical and cultural heritage 

Курстың мақсаты - студенттерді теориялық мұражайдың негізгі 

анықтамаларымен, теорияларымен, концепцияларымен, Музей ісі және қолданбалы 

Мұражайтану; жалпы мұражай ғылымының принциптері, әдістері, методологиясы, 

сонымен қатар қазақстандық жағдайларға қатысты негізгі ұғымдарды меңгеру.; мұражай 

туралы көпфункционалды қоғамдық ақпарат институты, сондай-ақ қазіргі заманғы 

ақпараттық мұражай технологиялары, музей туралы тарихи ғылымның түрлі салалары 

мен басқа да аралас пәндер үшін деректік зерттеу базасы болып табылатын тарихи-

мәдени мұра ескерткіштерінің қоймасы, мұражай ескерткіштерін қорғау және сақтау 

әдістері мен тәсілдері туралы білімді игеру. 

Курстың / пәннің мазмұны: тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау пәні ретінде 

кәсіби тарих-географ дайындау жүйесіндегі жалпы теориялық пән ретінде мұражайды 

қарастырады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

1) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, 

аймақтық және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті (өлкетану мәселелері));  

2) мұражай терминологиясын оқыту процесінде мұражай ғылымының, тарихи 

ескерткіштерді қорғаудың теориялық аспектілерін қолдану республикалық немесе 

өңірлік деңгейдегі Мұражай мекемелері қызметінің нақты материалымен расталуы тиіс. 

3) ғылыми көзқарас тұрғысынан музейлік Тарихи экспозициялардың мазмұнын 

талдау;  

4) туған өлкенің табиғи-географиялық, әлеуметтік-экономикалық және  

экологиялық мәселелеріне сәйкес теориялық білімін қолдана білу,  

5) өлкетанушылық материалды талдау.  

 

Цель курса - ознакомить студентов с основными определениями, теориями, 

концепциями теоретической музеологии, музейного дело и прикладного музееведения; 

усвоение основных понятий, касающиеся принципов, методов, методологии 

музеологической науки в целом, а также применительно к казахстанским условиям; 

освоение знаний о музее как о многофункциональном институте общественной 

информации, а также современных информационных музейных технологиях, о музее как 

о хранилище памятников историко-культурного наследия, являющегося источниковой 

исследовательской базой для различных отраслей исторической науки и других смежных 

дисциплин, способов и методов охраны и сохранности музейных памятников. 

Содержание курса дисциплины: рассматривает музеологию как 

общетеоретическую дисциплину в системе подготовки профессионального историка-

географа, также как дисциплина по охране объектов историко-культурного наследия.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1) понимать причинно-следственных связей между природой и обществом, 
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способность решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

2) применять музейную терминологию в процессе преподавания теоретические 

аспекты музеологической науки, охраны исторических памятников должны 

подтверждаться фактическим материалом деятельности музейных учреждений 

республиканского или регионального уровня 

3) анализировать содержание музейных исторических экспозиций с точки зрения 

научного подхода; 

4) применять теоретические знания в соответствии с природно-географическими, 

социально-экономическими и экологическими проблемами родного края,  

5) анализировать краеведческий материал 

 

The purpose of the course-to acquaint students with the basic definitions, theories, 

concepts of theoretical museology, Museum business and applied museology; mastering the 

basic concepts relating to the principles, methods, methodology of museological science in 

General, as well as in relation to the Kazakh conditions; development of knowledge about the 

Museum as a multifunctional Institute of public information, as well as modern information 

Museum technologies, about the Museum as a repository of historical and cultural heritage, 

which is a source of research base for various branches of historical science and other related 

disciplines, methods and methods of protection and preservation of Museum monuments. 

Course content: considers museology as a General theoretical discipline in the training of 

professional historian-geographer, as well as the discipline of protection of objects of historical 

and cultural heritage.  

As a result of studying the discipline the student will:  

1) understand the cause-and-effect relationship between nature and society, the ability to 

solve regional and local problems (issues of local lore);  

2) apply Museum terminology in the process of teaching theoretical aspects of 

museological science, protection of historical monuments should be confirmed by the actual 

material of the activities of Museum institutions of the national or regional level 

3) to analyze the content of Museum historical expositions from the point of view of 

scientific approach; 

4) the ability to apply theoretical knowledge in accordance with the natural-

geographical, socio-economic and environmental problems of the native land,  

5) analysis of local history material. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, мәдениеттану, философия 

Современная история Казахстана,  культурология, философия 

Modern history of Kazakhstan, cultural studies, philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certificatio 

 

Қазақстанның әдет-ғұрыптық географиясы  

Сакральная география Казахстана 

Sacral geography of Kazakhstan 

Мақсаты-ұлттық бірегейлікті сақтау (біздің рухани мәдениетіміз) 

–Мазмұны: Пән Қазақстанның 100 киелі жерлерімен танысуға бағытталған; 

тарихқа және мәдени-тарихи ескерткіштерге құрметпен қарауға тәрбиелеу; 

"Қазақстанның мәдени-географиялық белдеуі" тақырыбына ақпарат жеткізу көздерін 

құру (презентациялар, туристік бағыттар, көрме).) 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, 

аймақтық және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті (өлкетану мәселелері));  

2) оқушыларда жалпыұлттық құндылықтарды қалыптастыру және дамыту: 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, Қазақстан халқының мәдениеті мен 

дәстүрлерін құрметтеу, еңбек пен шығармашылық, ынтымақтастық, ашықтық, өмір бойы 

білім; 
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3) зерттеу дағдылары мен біліктерінің негіздерін қалыптастыру, білім 

алушылардың өз бетінше "білім алу" бойынша белсенді қызметін ұйымдастыру, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын дамыту  

Қазақстанның киелі орындары " жобасының рөлі мен орнын анықтау» 

4) алынған білімді Қазақстанның көрнекті орындарын сақтау және көрсету 

мақсатында қолдануға міндетті; 

5) теориялық білімді туған өлкенің табиғи-географиялық, әлеуметтік-

экономикалық және экологиялық проблемаларына сәйкес қолдану. 

 

Цель - сохранение национальной идентичности (нашей духовной культуры) 

Содержание: Дисциплина направлена на ознакомление со 100 сакральными 

местами Казахстана; воспитание уважительного отношения к истории и культурно–

историческим памятникам; создание источников донесения информации на тему 

«Культурно-географический пояс Казахстана» (презентации, туристические маршруты, 

выставка) 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) понимать причинно-следственных связей между природой и обществом, 

способность решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения);  

2) формировать у учащихся общенациональных ценностей: казахстанский 

патриотизм, гражданская ответственность, уважение культуры и традиций народа 

Казахстана, труд и творчество, сотрудничество, открытость, образование в течение всей 

жизни; 

3) формировать основы исследовательских навыков и умений, организация 

активной деятельности обучающихся по самостоятельному «добыванию» знаний, 

развитие навыков применения информационно-коммуникационных технологий  

определять роль и места проекта «Сакральные места Казахстана» 

4) применять полученные знания с целью сохранения и демонстрациисакральных 

мест Казахстана. 

5)  применять теоретические знания в соответствии с природно-географическими, 

социально-экономическими и экологическими проблемами родного края. 

 

The goal is to preserve the national identity (our spiritual culture) 

- Content: the Discipline is aimed at familiarization with 100 sacred places of 

Kazakhstan; education of respect for history and cultural and historical monuments; creation of 

sources of information on the theme " Cultural and geographical zone of Kazakhstan 

"(presentations, tourist routes, exhibition) 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the cause-and-effect relationship between nature and society, the ability to 

solve regional and local problems (issues of local lore);  

2) formation and development of national values in students: Kazakhstan patriotism, civic 

responsibility, respect for the culture and traditions of the people of Kazakhstan, work and 

creativity, cooperation, openness, education throughout life; 

3) formation of bases of research skills and abilities, the organization of active activity of 

trained on independent" extraction " of knowledge, development of skills of application of 

information and communication technologies  

to determine the role and places of the project " Sacred places of Kazakhstan» 

4) apply the acquired knowledge in order to preserve and demonstrate the sacred places 

of Kazakhstan; 

5) apply theoretical knowledge in accordance with the natural-geographical, socio-

economic and environmental problems of the native land. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Тарихи өлкетану, Мұрағатжәне мұражай тарихы, Археология 

Историческое краеведение, История архивоведения и музееведения, Археология  

HistoricalRegional Studies, HistoryArchivaland museum, Аrcheology 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Новейшая история Казахстана 
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The Newest history of Kazakhstan  

 

Мектеп мұражайы негіздері  

Основы школьного музееведения 

 Fundamentals of school museology 

Курстың мақсаты-студенттердің музей ісін дамыту тарихы мен мұражайлардың 

жіктелуі, мектеп мұражайларындағы ғылыми жұмыстың негізгі түрлері мен типтері, 

мұражай экспозицияларының құрылымы, мазмұны мен ерекшеліктері, сондай-ақ 

мұражайлардың мәдени-білім беру қызметінің мәні мен ерекшеліктері бойынша 

теориялық білімдерін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: - Музей ісі тарихы, музейлердің жіктелуі, Музейдегі 

жұмыс түрлері мен құрылымы, экспонаттардың сақталуы және оларды экспонаттау 

принципі, музей қорындағы фото және құжаттарды рәсімдеу және сақтау, мектеп 

музейіндегі ғылыми-ағартушылық және тәрбиелік жұмыс, келушілердің музей 

мәдениетін тәрбиелеу, мұражайда ғылыми жұмыс. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғам арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды түсіну, аймақтық 

және жергілікті мәселелерді шешу қабілеті (өлкетану мәселелері); 

2) мәдениет ұйымдары мен мекемелері қызметінің тарихи-мәдени және тарихи-

өлкетану аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету. 

3) жобаларды әзірлеуге және оларды талқылауды ұйымдастыруға міндетті; 

4) туған өлкенің табиғи-географиялық, әлеуметтік-экономикалық және  

экологиялық мәселелеріне сәйкес теориялық білімін қолдана білу,  

5) өлкетанушылық материалды талдау.  

 

Цель курса является формирование у студентов навыков и теоретических знаний по 

истории развития музейного дела и классификации музеев, основных  видах и типах 

научной работы в школьных музеях, структуре, содержании и особенностях разработки 

музейных экспозиций, а также сущности и специфики культурно-образовательной 

деятельности музеев 

Содержание курса дисциплины: - Музееведение как научная дисциплина, История 

музейного дела, Классификация музеев, Структуры и виды работы в музее, Сохранность 

экспонатов и принцип их экспонирования, Оформление и хранение фото и документов в 

фондах музея, Научно-просветительская и воспитательная работа в школьном музее, 

Воспитание музейной культуры посетителя, Научная работа в музее. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) понимать причинно-следственных связей между природой и обществом, 

способность решать региональные и локальные проблемы (вопросы краеведения; 

2)  информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих 

аспектов деятельности организаций и учреждений культуры. 

3) разрабатывать проекты и организовывать их обсуждение; 

4) применять теоретические знания в соответствии с природно-географическими, 

социально-экономическими и экологическими проблемами родного края,  

5) анализировать краеведческий материал 

 

The aim of the course is to develop students ' skills and theoretical knowledge on the 

history of Museum development and classification of museums, the main types and types of 

scientific work in school museums, the structure, content and features of the development of 

Museum exhibits, as well as the nature and specificity of cultural and educational activities of 

museums 

The content of the course: - Museology as a scientific discipline, History of museums, 

Classification of museums, Structures and types of work in the Museum, Preservation of 

exhibits and the principle of their exposure, Registration and storage of photos and documents 

in the Museum, Scientific and educational work in the school Museum, Education of Museum 

culture visitor, Scientific work in the Museum. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) understand the cause-and-effect relationship between nature and society, the ability to 
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solve regional and local problems (issues of local lore; 

2) information support of historical, cultural and local history aspects of organizations 

and cultural institutions. 

3) develop projects and organize their discussion; 

4) the ability to apply theoretical knowledge in accordance with the natural-geographical, 

socio-economic and environmental problems of the native land,  

5) analysis of local history material. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, мәдениеттану, философия 

Современная история Казахстана,  культурология, философия 

Modern history of Kazakhstan, cultural studies, philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

 


