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6В01601 – Тарих 

6В01601 – История 

6В01601 – Histori 

 

Білім беру траекториясы: «Тарих және аймақтық даму» 

Образовательная траектория: «История и  региональное развитие»  

For educational trajectories: «History and regional development» 

 

Тарихшы бакалаврдың кәсіби қызметінің негізгі бағыты мектептер, қоғамдық 

және жеке арнайы орта оқу орындарында білім беру саласындаболып табылады. 

Сонымен бірге «Тарих және аймақтық даму» мамандандыруы кәсіби дағдыларды ғылыми 

және оқыту салаларында кеңінен қолдану мүмкіндіктерін кеңіте түседі, ақпараттық 

қоғам, инновациялық экономика талаптарына, қазақстандық азаматтық қоғамды 

төзімділік, мәдениеттер диалогы және оның көпұлтты, көпмәдениетті және 

көпконфессиялы құрамына құрмет таныту принциптері негізіндегі қазақстандық 

азаматтық қоғамды құру міндеттеріне, «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асыру шеңберіндегі Қазақстан Республикасы президентінің  бағдарламалық 

қағидаттарына сай келеді.  Білім беру траекториясы тарихи және қазіргі құбылыстар мен 

аймақтық даму феномендеріне әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, 

демографиялық және қоғамдық-саяси талдау жасауға айрықша мүмкіндіктер береді 

Основной сферой профессиональной деятельности бакалавра-историка выступает 

образовательно-воспитательный процесс в школьных, среднеспециальных 

государственных и частных организациях образования. В то же время специализация 

«История и региональное развитие» значительно расширяет возможности применения 

профессиональных навыков в научной и преподавательской сферах деятельности, 

соответствует требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения казахстанского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава, требованиям реализации программных положений 

президента Республики Казахстан в рамках реализации Государственной программы 

«Рухани жаңғыру». Образовательная траектория дает уникальные возможности 

социально-экономического, социально-культурного, демографического и общественно-

политического анализа исторических и современных явлений и феноменов 

регионального развития. 

 

The main sphere of professional activity of the bachelor-historian is the educational 

process in school, secondary special state and private educational organizations. At the same 

time, the specialization “History and regional development” significantly expands the 

possibilities of applying professional skills in the scientific and teaching fields of activity, meets 

the requirements of the information society, innovative economy, the tasks of building 

Kazakhstan’s civil society based on the principles of tolerance, dialogue of cultures and respect 

for its multi-ethnic, multicultural and multi-confessional composition, requirements for the 

implementation of the program provisions of the President of the Republic of Kazakhstan in 

Within the framework of the implementation of the State program “Rouhani zagyru”, the 

educational trajectory provides unique opportunities for socio-economic, socio-cultural, 

demographic and socio-political analysis of historical and modern phenomena and phenomena 

of regional development. 

 

 

Траекториялары бойынша: «Тарих және демография» 

Образовательная траектория: «История и демография» 

For educational trajectories: «History and demographics» 

 

Бакалавр-тарихшының кәсіби қызметінің негізгі саласы мектептегі және арнайы 

мемлекеттік және жеке білім беру ұйымдарындағы оқу- тәрбие процесі болып табылады. 

Сонымен қатар «Тарих-демография» мамандығы кәсіби дағдыларды саяси-әкімшілік 

және әлеуметтік-экономикалық қызмет салаларында қолдану мүмкіндіктерін кеңейте 
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түседі. Классикалық білім беру дәстүрлерін қазіргі әлем шындығымен тығыз 

байланыстыра отырып, студенттерде сыни тұрғыдан ойлау, зерттеудің аналитикалық 

әдістерін, ойөрісі қабылдай білу қабілетін, үнемі өзгеріп отыратын әлем жағдайына 

бейімделе алу қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.  

Қазіргі кезеңде осындай өз бойында кәсіби-педагогикалық және әкімшілік-

құқықтық құзіреттіліктерді ұштастыра алатын әмбебап мамандар қажет және де олар 

еңбек нарығында сұранысқа ие болып табылады.  

Основной сферой профессиональной деятельности бакалавра-историка выступает 

образовательно-воспитательный процесс в школьных, среднеспециальных 

государственных и частных организациях образования. В то же время специализация 

«история-демография» значительно расширяет возможности применения 

профессиональных навыков в политико-административной и социально-экономической 

сферах деятельности, она органично сочетает классическую образовательную традицию 

и реалии современного мира, развивая у студентов критическое мышление, 

аналитические методы исследования, широту кругозора, способность к независимым 

решениям, умение ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира и 

комплексно оценивать эти явления. Именно такие универсальные специалисты, 

сочетающие в себе профессионально-педагогические и административно-правовые 

компетенции сейчас наиболее актуальны и востребованы, именно в них испытывает 

острый дефицит рынок труда. 

The main sphere of professional activity of the bachelor-the historian serves the 

educational process in the school, secondary public and private institutions of education. At the 

same time, specialization "history is demographics" significantly extends the application of 

professional skills in the political-administrative and socio-economic spheres of activity, it 

naturally combines the classical educational tradition and the realities of the modern world, 

developing the students ' critical thinking, analytical methods of research, breadth of vision, 

ability to independent decisions, the ability to navigate in a constantly changing world and to 

comprehensively assess these phenomena. Such universal specialists, combining professional-

pedagogical and administrative-legal competence 
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Элективті пәндер атауы 

Наименование дисциплин 

Name of disciplines 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit  

«Тарих және аймақтық даму», «Тарих және демография»   траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «История и  

региональное развитие», «История и демография» 

General educational disciplines for educational trajectories: « History and regional 

development», « History-demographics » 

1.  

EКN-2101 

OEР -2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 
5 
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ETD-2101 

 EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

TKN-2101 

OBZh -2101 

LSB-2101 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – не менее 60 

кредит/кредитов/credit 

«Тарих және аймақтық даму», «Тарих және  demographics» траекториялары бойынша  

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «История и  региональное 

развитие», «История и демография» 

Basic disciplines for educational trajectories : «History and  regional development», «History 

and  demographics» 

 

2. 

AGN-1202 

OAG-1202 

BAG-1202 

Араб графикасының негіздері 

Основы арабской графики 

Bases of the Arab graphics 
5 

EShT-1202 

IDV- 1202 

HАE- 1202 

Ежелгі Шығыс тарихы 

История древнего Востока    

The history of the ancient East 

3. 

EDT-1203 

IDM-1203 

AH-1203 

Ежелгі дүние тарихы  

История древнего мира 

Ancient history 
5 

EAO-1203 

MCD-1203 

WAC-1203 

Ежелгі әлемдік өркениеттер 

Мировые цивилизации древности 

World ancient civilization 

4. 

KTP 1204 

VID 1204 

AHD 1204 

Қосалқы тарихи пәндер 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Additional Historical Disciplines 
5 

ATZh-1204 

AIP-1204 

AHW-1204 

Академиялық (тарих) жазу 

Академическое (историческое) письмо 

Аcademic (histori) Writing 

5. 

Arсh - 1205 

Arсh - 1205 

Arсh - 1205 

Археология 

Археология 

Archeology 
 

 

7 
APТ-1205 

MPA-1205 

IAA-1205 

Археологиядағы пәнаралық тәсілдер 

Междисциплинарные подходы  в археологии 

Interdisciplinary approachesin archeology 

6. 

KOT-2206 

SIK-2206 

MHK-2206 

Қазақстанның ортағасырлар тарихы  

Средневековая история Казахстана 

Medieval history of Kazakhstan 

5 
OAOT-2206 

ISVCA-2206 

HMCA-2206 

Орталық Азияның ортағасырлар тарихы 

История средних веков Центральной Азии 

 History of the middle ages of Central Asia 

 

7. 

KTD-2207 

IIK- 2207 

SHK-2207 

Қазақстан тарихының деректемесі 

Источниковедение истории Казахстана 

Sources of the history of Kazakhstan 
5 

ShTD-2207 

IIZS-2207 

SHFC-2207 

Шетелдер тарихының деректемесі 

Источниковедение истории зарубежных стран 

Sources of the history of foreign countries 

8. 

TE -3208 

IE -3208 

HE -3208 

Тарихи этнология  

Историческая этнология  

Historical ethnology  

 

5 
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EN-3208 

ОE-3208 

ВE-3208 

Этнодемография негіздері 

Основы этнодемографии 

Вasics of ethnodemography  

 

9. 

ShOT-3209 

SIZS-3209 

MHFC-3209 

Шетелдердің ортағасырлар тарихы 

Cредневековая история зарубежных стран 

Medieval history of foreign countries 
8 

OGАО-3209 

MCS-3209 

WCMA-3209 

Орта ғасырлардағы әлемдік өркениеттер 

Мировые цивилизации средневековья 

World civilization of the Middle Ages 

10. 

Din-3210 

Rel-3210 

RS-3210 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

 

5 
MM-3210 

MM-3210 

MM 3210 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

AMT-3210 

IMK-3210 

HWC-3210 

Әлемдік  мәдениет тарихы 

История мировой  культуры 

History of world  culture 

11. 

KKSGKMKN-

3211 

POPDiAK- 

3211   

LBPAACC-

3211 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры  

Legal basis of professional activity and anti-corruption 

culture 5 
MM-3211 

MM-3211 

MM 3211 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

SIT-3211 

IPU-3211 

HPT-3211 

Саяси ілімдер тарихы 

История политических учений  

History of political teachings 

12. 

KSZh-3212 

MOS-3212 

MPC-3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту  

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

5 

MM-3212 

MM-3212 

MM 3212 

Минор модулі 

Модуль минор 

Minor Module 

TG-3212 

IG-3212 

HG-3212 

 

Тарихи  география 

Историческая география 

Historial geographic 

 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Тарих және аймақтық даму», «Тарих және демография»  траекториялары бойынша  

кәсіптендіру  пәндері  

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «История и  

региональное развитие», «История и демография» 

Profile courses for educational trajectories : «History  and  regional development», «History 

and  demographics» 

13. 

KET-1313 

DIK-1313 

MHK-1313 

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана 

Ancient history of Kazakhstan 
5 

KET-1313 

EIK-1313 

EHK-1313 

Қазақстанның экономикалық тарихы 

Экономическая история Казахстана 

Economic history of Kazakhstan 
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14. 

TOA-4314   

MPI -4314 

PHT-4314 

Тарихты оқыту әдістемесі 

Методика преподавания истории 

Principles of history teaching 
5 

TOZT-4314 

STPI-4314 

MTHT-4314 

Тарихты оқытудың заманауи технологиялары 

Современные технологии преподавания истории 

Modern technology of history teaching 

15. 

RKZT-4315 

NIR-4315 

RHR-4315 

Ресейдің қазіргі заман тарихы   

Новейшая история России   

The recent history of Russia 
5 

TD-4315 

ID-4315 

HD-4315 

Тарихи демография 

Историческая демография 

Historical demography 

 

16. 

KDT-4316 

IKD-4316 

HKD-4316 

Қазақ диаспораларының тарихы 

Истoрия казахских диаспор 

The history of the Kazakh Diaspora 
5 

AT-4316 

SI-4316 

SH-4316 

Әлеуметтік тарих 

Социальная история 

Social history 

 

17. 

KAET-4317 

SEIK-4317 

SEHK-4317 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы 

Социально-экономическая история Казахстана 

Social-economic history of Kazakhstan 6 

KDU-4317 

DPK-4317 

DPK-4317 

Қазақстандағы демографиялық үдерістер  

Демографические процессы в Казахстане 

Demographic processes in Kazakhstan 

18. 

TO-4318 

IK-4318 

HSLL-4318 

Тарихи өлкетану 

Историческое краеведение 

Historical study of local lore 
5 

HMU-4318 

MMN-4318 

MMP-4318 

Халықтың миграциялық ұтқырлығы 

Миграционная мобильность населения 

Migration mobility of population 

19. 

KPOA-4319 

MPOD-4319 

SSTM-4319 

Қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания общественных дисциплин 

Social science teaching methods 

5 
AGPOA-4319 

MPSGD-4319 

MTSHS-4319 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин 

Меthodos of  teaching  social and humanities sciences 
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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 
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modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

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 

Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

            Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық тарихы 

            Социально-экономическая история Казахстана  

            Social-economic history of Kazakhstan 

 

Экология және тұрақты даму  

Экология и устойчивое развитие  

Ecology and steady 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: 

Химия, биология, физика, география және математика (мектеп бағдарламасы              

көлемінде) 

Химия, биология, физика, география и математика (в объеме школьной              

программы) 

             Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in the volume of the school 

program) 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

             Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life safety basics 

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 
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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: 

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: 

демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

в организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

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. 
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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 

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: 

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

legal and normative-technical acts; 

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

activities for action in extreme situations; 

demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology and 

safety fundamentals; 

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

modern information and communication and innovative technologies; 

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;  

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 

 

Араб графикасының негіздері 

Основы арабской графики 

Bases of the Arab graphics  

Пән араб әдеби тіліндегі (фонетика, графика, нормативтік грамматика) және белгілі 

көлемдегі лексика саласындағы білімдер мен құзіреттіліктерді меңгертуге бағытталған 

және негізгі оқулықтың лексикалық-тақырыптық минимумы көлемінде араб тілінен өз 

тіліне, өз тілінен араб тіліне аудару дағдыларына оқытуды қарастырады. 

Пәнді оқытудың мақсаты – араб әдеби тіліндегі фонетика, графика, нормативтік 

грамматика және белгілі көлемдегі лексика саласындағы білімдер мен құзіреттіліктерді 

меңгеру.  

Курстың қысқаша мазмұны: араб әдеби тілі саласындағы өнімдік (сөйлеу/жазу) 

және рецептілік (оқу/тыңдау) құзіреттіліктерін дамытуға бағыттталған. Аталған 

құзіреттіліктерден басқа пәннің міндеттеріне негізгі оқулықтың лексикалық-тақырыптық 

минимумы көлемінде араб тілінен өз тіліне, өз тілінен араб тіліне аудару дағдыларына 

оқыту және білім алушыларды тілдік-елтанымдық құзіреттіліктерді қалыптастыру 

жатады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- араб әдеби тіліндегі дыбыстар артикуляциясының ерекшеліктерін, интонация мен 

бейтарап сөздің ырғағынан айыру;  

- айту мен ауызекі сөздің толық стилінің негізгі айырмашылықтарын анықтауға;  

- араб әдеби тілінің грамматикалық негіздерін және оның грамматикалық ережелерін 

қолдану; 

- базалық оқулық материалында көрсетілген көлемдегі лексикалық бірліктерді таныта 

білу; 
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- жеке адамдармен, ұжыммен, қоғаммен әлеуметтік және мәдениетаралық өзара іс-

қимылды жүзеге асыру; 

- араб тілінде әдеби және бейтарап сөз ырғағының дыбыстарын интонацияға 

артикуляцияға ерекшелігін білу. 

 

Цель дисциплины:  овладение знаниями и компетенциями в области арабского 

литературного языка - фонетикой, графикой, нормативной грамматикой и лексикой в 

объеме. 

Краткое содержание дисциплины: курс направлено на развитие продуктивных 

(говорение/письмо) и рецептивных (чтение/ слушание) компетенций в области арабского 

литературного языка. Дополнительно к формированию указанных компетенций в задачи 

курса входит обучение навыкам перевода с арабского на русский и с русского на 

арабский языки в объеме лексико-тематического минимума базового учебника, а также 

формирование у обучаемых лингвострановедческой компетенции.     

В результате изучения дисциплины «Арабская графика» обучающийся будет: 

-  определять специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

арабском литературном языке;  

-   выделить основные особенности полного стиля произношения и устной речи; 

- применить основы арабского литературного языка и его грамматические правила; 

-  демонстрировать лексические единицы в объеме, определенном материалом базового 

учебника;  

-  иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке в объеме 

изученной лексики; 

- осуществлять социальное и межкультурное взаимодействие с отдельными людьми, 

коллективом, обществом   

 

The purpose of discipline: mastering knowledge and competencies in the field of Arabic 

literary language - phonetics, graphics, grammar and vocabulary in the normative volume. 

Discipline summary: the course is aimed at the development of productive 

(speaking/writing) and receptive (reading/ listening) competencies in the field of Arabic literary 

language. In addition to the formation of these competencies in the course objectives include 

learning the skills of translation from Arabic into Russian and from Russian to Arabic in the 

amount of lexical and thematic minimum, basic tutorial, and the formation of trainees ' 

linguistic competence.     

As a result of studying the discipline «Bases of the Arab graphics» student will: 

- determine the specifics of the articulation of sounds, intonation and rhythm of neutral speech 

in the Arabic literary language;  

- Identify the main features of the full style of pronunciation and speaking; 

- apply the basics of Arabic literary language and its grammatical rules; 

- demonstrate lexical units in the volume determined by the material of the basic textbook;  

- have the skills of conversation and dialogue in the Arabic literary language in the volume of 

the studied vocabulary; 

- to carry out social and intercultural interaction with individuals, collective, society. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

 

           Ежелгі Шығыс тарихы 

           История древнего Востока    

           Тhe history of the ancient East 

Пәннің мақсаты: Ежелгі Шығыс өркениеттерінің пайда болу, қалыптасу және 

даму тарихын оқыту. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс өркениеттерінің пайда болуы; даму 

ерекшеліктері; Ежелгі Қосөзен; Ертедегі Египет; Ертедегі Кіші және Орта Азия 

мемлекеттерінің тарихы; Ертедегі Оңтүстік Азия және Қытай тарихы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Ежелгі Шығыс өркениеттерінің пайда болуы мен даму тарихы бойынша 

ақпаратты меңгеру және тарихи дереккөздермен жұмыс істеу; 

- Ежелгі Шығыс өркениетінің мәдениеті мен қоғамының дамуындағы маңызды 

ерекшеліктерді анықтау; 

- Ежелгі Шығыс мәтіндерін талдаудың қазіргі заманғы әдістеріне сәйкес талдау 

жасау;  

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғыну; 

- тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге себеп-салдарлық байланыстағы 

талдауды  деректік, тарихнамалық және этнографиялық материалдарға сүйеніп талдау 

жасау;  

- тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық және әлемдік тарихтағы 

жетістіктеріне баға беру. 
 

Цель дисциплины:  изучение истории возникновения, становления и развития 

древневосточных цивилизации.  

Краткое содержание дисциплины: Возникновение цивилизаций Древнего 

Востока; особенности развития; Древнее Двуречье; Древний Египет; история древних 

государств Малой и Средней Азии; история древнего Южной Азии и Китая. 

В результате изучения дисциплины «История Древнего Востока» обучающийся 

будет: 

-  управлять информацией по истории возникновения и развития древневосточных 

цивилизаций и демонстрировать работу с историческими источниками; 

- определять особенности в развитии культуры и общества древневосточной 

цивилизации;  

- анализировать древневосточные тексты в соответствии с современными методами 

источниковедческого анализа; 

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов; 

-  оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре.   
 

The purpose of discipline: the study of the history of origin, formation and development 

of ancient Eastern civilizations.  

Discipline summary: Emergence of civilizations of the Ancient East; features of 

development; Ancient Mesopotamia; Ancient Egypt; history of the ancient States of Asia Minor 

and Central; history of ancient South Asia and China. 

As a result of studying the discipline «Тhe history of the ancient East» student will:           

- manage information on the history of the origin and development of ancient Eastern 

civilizations and demonstrate work with historical sources; 

- to determine the features in the development of culture and society of the ancient Eastern 

civilization;  

- analyze ancient Eastern texts in accordance with modern methods of source analysis; 

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы  

Археология, Древняя история Казахстана 

Аrcheology, Ancient History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Ежелгі дүние тарихы, Шетелдердің ортағасырлар тарихы  

История древнего мира, История средних веков зарубежных стран 
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Ancient history of the worid, Medieval history of foreign countries  

 

Ежелгі дүние тарихы 

История Древнего мира 

Ancient history 

 Пәнді оқытудың мақсаты: алғашқы мемлекеттердің қалыптасуы және онымен 

байланысты, протомемлекеттердің құрылуы, социогенез, Еуропа мен Шығыстағы 

мемлекеттердің қалыптасуы мен даму ерекшеліктері сияқты  мәселелері туралы түсінікті 

қалыптастыру.  

  Курстың қысқаша мазмұны: алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы, алғашқы 

мемлекеттердің шығуы мен қалыптасуы және Ертедегі Шығыс пен Антика 

қоғамдарының даму кезеңдерін және этномәдени үдерістерді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Европа мен Шығыс мемлекеттерінің қалыптасу процесінің ең маңызды кезеңдерінің 

даму ерекшеліктерін анықтауға және пәннің негізгі ұғымдық аппаратын қолдану;  

- ежелгі тарихтың түйінді оқиғалары мен құбылыстарын мерзімдеу және өзара 

сәйкестендіруге;  

- құл иеленуші мемлекеттердің даму тұрғысында тарихи, экономикалық, мәдени, 

әлеуметтік құбылыстар мен оқиғаларды талдауға;  

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғынуға; 

- тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге себеп-салдарлық байланыстағы талдауды  

деректік, тарихнамалық және этнографиялық материалдарға сүйеніп талдау жасауға;  

- тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық және әлемдік тарихтағы жетістіктеріне баға 

беруге. 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о времени 

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

процессы формирования протогосударств, социогенеза, особенностей становления и 

развития государства в Европе  и на Востоке 

Краткое содержание дисциплины: включает в себя разделы освещающие историю 

разложения первобытного строя, возникновения и становления государств в эпоху 

древности, периоды развития обществ древнего Востока и Античного мира, 

этнополитические и этнокультурные процессы. 

В результате изучения дисциплины «История Древнего мира» обучающийся 

будет: 

- определять особенности развития самых важных этапов становления государств Европы 

и Востока и применить основной понятийный аппарат дисциплины;  

- сопоставлять исторические, экономические, культурные, социальные явления и события 

в контексте развития рабовладельческих государств;   

- датировать и соотносить между собой узловые события и явления древней истории; 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов;  

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов; 

-  оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре.   
 

The purpose of discipline: the formation of 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 the formation and development of the state in Europe and 

the East 

Summary of discipline: includes sections covering the history of the decomposition of the 

primitive system, the emergence and formation of States in the ancient era, the periods of 

development of societies of the ancient East and the Ancient world, ethno-political and ethno-

cultural processes. 

As a result of studying the discipline «Ancient history» student will:  
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- to determine the features of the development of the most important stages of the formation of 

the States of Europe and the East and apply the basic conceptual apparatus of the discipline;  

- analyze historical, economic, cultural, social phenomena and events in the context of the 

development of slave States;   

- to date and correlate key events and phenomena of ancient history; 

- understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes;  

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Археология, Вспомогательные исторические дисциплины 

Аrcheology, Auxiliary historical sciences 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Шетелдердің орта ғасырлар тарихы 

История средних веков зарубежных стран  

Medieval history of foreign countries 

 

Ежелгі әлемдік өркениеттер 

Мировые цивилизации древности 

World ancient civilization  

Пәннің мақсаты: әлемдік өркениеттер тарихы туралы білімді кешенді жүйесін 

қалыптастыру, Батыс және Шығыс өркениеттерінің экономикалық даму ерекшелігі 

салыстыру. 

Пән мазмұны қоғам мен мемлекеттің заңдар мен даму жолдарының әр түрлілігі 

туралы білімін құруға бағытталған; әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

дамуының өзара қарым-қатынас дамыту. 

          Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғыну;  

- әлемдік өркениет процесінің дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын ашу; 

- әр түрлі өркениеттер арасындағы олардың тарихи дамуындағы ортақ және айырым 

ерекшеліктерін анықтау және салыстыру;  

- барлық кезеңдердегі тарихи дамудың тұтастығы мен үздіксіздігін сипаттайтын негізгі 

тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістердің мәнін ұғыну; 

- тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық және әлемдік тарихтағы жетістіктеріне баға 

беру; 

- ақпаратты сыни тұрғыда қабылдау және материалды мазмұндау кезінде өз көзқарасын 

дәйекті түрде білдіру;   

 

Цель изучения дисциплины:формирование целостной системы знаний об истории 

мировых цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в 

сопоставлении с Западом. 

Содержание дисциплины направлено на формирование знаний о закономерностях и 

многообразии путей развития общества и государства, освоение взаимосвязи 

экономического, социального и политического развития стран мира. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов;   

- раскрыть основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; 

- проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

- понимать сущность основных событий, явлений и процессов, характеризующих 

целостность и непрерывность развития истории во всех периодах;  
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- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре; 

- интерпретировать текст, работать с источниками с учетом уникальности символических 

систем изучаемых культур.  

 

The purpose of the discipline: the formation of an integrated system of knowledge about 

the history of world civilizations, the peculiarity of the economic development of civilizations 

of the East in comparison with the West. 

The content of the discipline is aimed at the formation of knowledge about the laws and 

diversity of ways of development of society and the state, the development of the relationship of 

economic, social and political development of the world. 

As a result of studying the discipline student will:  

- understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes;   

- to reveal the main directions and patterns of development of the world civilization process; 

- to make comparisons and comparisons between different civilizations and to identify common 

and distinctive features in their historical development;  

- to understand the essence of the main events, phenomena and processes that characterize the 

integrity and continuity of history in all periods;  
- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture; 

- to interpret the text, to work with the sources taking into account the uniqueness of the 

symbolic systems of the studied cultures. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Археология, Вспомогательные исторические дисциплины 

Аrcheology, Auxiliary historical sciences 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

          Орта ғасырлардағы әлемдік өркениеттер 

          Мировые цивилизации средневековья 

          World civilization of the Middle Ages 

 Қосалқы тарихи пәндер  

 Вспомогательные исторические дисциплины 

 Additional historical discipline 

  Пәннің мақсаты: адамзат қоғамының тарихын терең зерттеу үшін  білім алу болып 

табылады. Пән кәсіби, талдамалық және зерттеу дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

  Курстың мазмұны тарихи бағыттағы, тарихи зерттеулердегі пәнаралық 

көзқарастың мәнін ашуға себін тигізетін іргелес қосалқы пәндерге қатысты бөлімдерді 

қамтиды.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қосалқы тарихи пәндерінің даму тарихы,  ҚТП негізгі зерттеу пәндері (мөр, елтаңба, 

жазба, және т.б, адамзат қоғамының белгілі бір кезеңіне тән ҚТП барлық бөлімдері 

бойынша деректердің сыртқы белгілері туралы білімдерін тарихшының кәсіби 

қызметінде жаңартылған білім мазмұнына сәйкес таныту;  

- теориялық білімдерін сенімді ақпаратты іздестіру, тарихи деректерге өзбетімен талдау 

жасау, деректің датасын анықтау, шежіре және герб жасауда, тарихшының кәсіби 

қызметінде қолдану;    

- түрлі типтегі және ғылыми жанрлардағы, академиялық мәтіндерді, соның ішінде 

қосалқы тарихи пәндердің бөлімдерінің тақырыптары бойынша ғылыми шолу, мақалалар, 

аннотациялар, рефераттар жасау;   

- қосалқы тарихи пәндерден қарастырылатын ақпарат, ғылыми әдебиетпен жұмыс кезінде 

талдау әдістерін қолдану;  

- кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияны қазақ, орыс тілдерінде, олардың 

кодификацияланған әдеби формасында жүзеге асыру.  
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Цель дисциплины: получение знаний для более глубокого изучения истории 

человеческого общества. Дисциплина направлена на формирование профессиональных, 

аналитических и исследовательских компетенций. 

Содержание курса охватывает разделы, касающиеся смежных вспомогательных 

дисциплин исторического направления, помогающих раскрыть сущность 

междисциплинарного подхода в исторических исследованиях.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знания истории развития вспомогательных исторических дисциплин, 

основных предметах изучения ВИД (печатей, гербов, письменности и т.д.), внешних 

признаках источников по всем разделам ВИД, характерных для определенного периода 

развития человеческого общества в профессиональной деятельности историка в 

соответствии с обновленным содержанием образования; 

- использовать теоретические знания для поиска достоверной информации, 

самостоятельного анализа исторических источников, определения даты появления 

источника, составления родословной и герба в профессиональной деятельности историка; 

- создавать академические тексты различных типов и научных жанров, в том числе 

научные обзоры, статьи, аннотации, рефераты по тематике из разделов вспомогательных 

исторических дисциплин; 

- использовать приемы анализа при работе с научной литературой, рассматриваемую 

информацию из вспомогательных исторических дисциплин; 

- свободно осуществлять профессиональную письменную и устную коммуникацию на 

русском языке в его кодифицированной литературной форме. 

 

The purpose of discipline: to gain knowledge for a deeper study of the history of human 

society. The discipline is aimed at the formation of professional, analytical and research 

competencies. 

The content of the course covers sections relating to related auxiliary disciplines of the 

historical direction, which help to reveal the essence of the interdisciplinary approach in 

historical research. 

As a result of studying the discipline «Ancient history» student will:  

- use knowledge about the history of auxiliary historical disciplines, the main subjects of study 

SPECIES (seals, coats of arms, writing, etc.), external features of sources in all sections of the 

SPECIES characteristic of a certain period of human development in the professional activity of 

the historian in accordance with the updated content of education; 

- use theoretical knowledge to search for reliable information, self-analysis of historical sources, 

determining the date of the source, drawing up a pedigree and coat of arms in the professional 

activity of the historian; 

- create academic texts of various types and scientific genres, including scientific reviews, 

articles, abstracts, abstracts on topics from sections of auxiliary historical disciplines; 

- to use methods of analysis when working with scientific literature, considered information 

from auxiliary historical disciplines; 

- to freely carry out professional written and oral communication in Russian in its codified 

literary form. 

          Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана 

Ancient History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

          Тарихи этнология  

          Историческая этнология  

          Historical ethnology  

 

 Академиялық (тарихи) жазу 

 Академическое (историческое) письмо 

 Аcademic (histori) Writing 

 Пәнннің мақсаты: ғылыми және академиялық тіл саласындағы білімді жетілдіру 

және жазбаша тілдің грамматикалық, стилистикалық, жанр және тыныс ерекшеліктеріне 
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негізделген түрлі санаттағы жұмыстарды тиімді жазу үшін қажетті дағдыларды 

жетілдіру. 

  Пән мазмұны зерттеу нәтижелерін ұсынудың академиялық ғылыми стилін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- теориялық білімдерін академиялық мәтіндердің барлық түрлерін толтыруға білімдерін 

тарихшының кәсіби қызметінде жаңартылған білім мазмұнына сәйкес қолдану;  

- түрлі типтегі және ғылыми жанрлардағы, академиялық мәтіндерді, соның ішінде 

жүргізілетін ғылыми зерттеулер тақырыптары бойынша талаптарға сәйкес ғылыми шолу, 

мақалалар, аннотациялар, рефераттар жасау;   

- кәсіби жазбаша және ауызша коммуникацияны қазақ, орыс тілдерінде, олардың 

кодификацияланған әдеби формасында еркін жүзеге асыру;  

- сөздік мәдениеттің жоғары стандарттарын қолдау және тарату;  

- әртүрлі стандарттар негізінде, дәстүрлі және заманауи ақпарат көздерін қолдана 

отырып, библиографиялық тізімдер мен шолулар жасау;  

- ғылыми әдебиетке редакция және түсіндірулер жасау;  

- кәсіби қызметте құқықтық және этикалық нормаларға сүйену.  

 

Цель дисциплины: совершенствование знаний в области научно-академического 

языка, а также навыков и умений, необходимых для эффективного написания работ 

разной категории с учетом грамматических, стилистических, жанровых и 

пунктуационных особенностей письменной речи. 

Содержание дисциплины направлено на формирование академического научного 

стиля изложения исследовательских результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать теоретические знания курса по созданию всех видов академических 

текстов в профессиональной деятельности историка, согласно обновленному содержанию 

образования; 

- оформлять академические тексты различных типов и научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике проводимых научных 

исследований, в соответствии с требованиями; 

-свободно осуществлять профессиональную письменную коммуникацию на 

русском языке в его кодифицированной литературной форме; 

- поддерживать и распространять высокие стандарты речевой культуры; 

-составлять на основе различных стандартов библиографические списки и обзоры, 

используя библиографический аппарат на традиционных и новейших носителях 

информации; 

- редактировать и комментировать научную литературу; 

- придерживаться правовых и этических норм в профессиональной деятельности. 

 

The purpose of discipline: improving knowledge in the field of scientific and academic 

language, as well as skills necessary for effective writing of works of different categories, taking 

into account the grammatical, stylistic, genre and punctuation features of writing. 

The content of the discipline is aimed at the formation of academic scientific style of 

presentation of research results. 

 As a result of studying the discipline «Ancient history» student will:  

- use the theoretical knowledge of the course to create all kinds of academic texts in the 

professional activity of the historian, according to the updated content of education; 

- draw up academic texts of various types and scientific genres, including scientific reviews, 

abstracts, abstracts on the subject of scientific research, in accordance with the requirements; 

- to freely carry out professional written communication in Russian in its codified literary form; 

- maintain and disseminate high standards of speech culture; 

- to compile bibliographic lists and reviews on the basis of various standards, using the 

bibliographic apparatus on traditional and modern media; 

- edit and comment on scientific literature; 

- adhere to legal and ethical standards in professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
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Пәндер цикл Ltd. 

Дисциплины цикла ООД 

Disciplin escycle Ltd. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

         Әлеуметтік тарих 

         Социальная история 

         Social history 

 

  Археология 

  Археология 

  Arheology 

  Пәннің мақсаты - студенттердің ежелгі тайпалардың материалдық мәдениетінде 

көрініс тапқан адамзат тарихының ерте кезеңдері туралы ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру. 

  Пән мазмұны теориялық және практикалық білім блогынан тұрады, пән кәсіби, 

талдамалық және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- алғашқы қауымдық қоғамның тас, қола және темір ғасырларының кезеңдестірілуі 

тарихи даму үрдісінде шаруашылық, материалдық мәдениет және  әлеуметтік 

ұйымдасудағы өзгерістерді көрсететін заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтау;  

- алғашқы қауымдық қоғамнан таптық қоғамға өтудің тарихи сөзсіздігінің 

заңдылықтарын ашу; 

- көне тарихтың әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық және әдіснамалық 

мәселелеріне баға беру;   

- анализировать материалдарды  объективтілік, тарихилық, ғылымилық принциптері 

негізінде талдау;  

- теориялық білімдерін арнайы ғылыми әдебиетпен жұмыс, жазбаша және заттай 

деректердің сыртқы белгілерін талдауда қолдану.  

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное мировоззрениие о начальных 

этапах человеческой истории, которые отражены в материальной культуре древних 

племен. 

Содержание курса включает разделы, охватывающие блок теоретических и 

практических знаний, дисциплина направлена на формирование профессиональных, 

аналитических и исследовательских компетенций.  

В результате изучения дисциплины «Археология» обучающийся будет: 

- определить закономерности и особенности 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;  

- устанавливать закономерности исторической неизбежности перехода от 

первобытнообщинного к классовому обществу;  

- оценивать социально-экономические, идеологические, теоретические и 

методологические вопросы до письменной истории;  

- анализировать материал на принципах объективности, историзма, научности; 

- использовать теоретические знания в работе со специальной научной литературой, 

анализа внешних признаков письменных и вещественных источников. 

 

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

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

The content of the course includes sections covering the block of theoretical and 

practical knowledge, the discipline is aimed at the formation of professional, analytical and 

research competencies.  

  As a result of studying the discipline «Arheology» student will:  

- to determine the laws and features of the development of people in primitive history: the stone, 

bronze and iron age, the periodization of which reflects changes in the economy, material 

culture and social organization in the process of historical development; 
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- to establish regularities of historical inevitability of transition from primitive community to 

class society; 

- evaluate socio-economic, ideological, theoretical and methodological issues prior to written 

history;  

- analyze the material on the principles of objectivity, historicism, scientific; 

- to use theoretical knowledge in the work with special scientific literature, analysis of external 

signs of written and material sources. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана History of Kazakhstan 

Ancient History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Тарихи этнология, Ежелгі дүние тарихы  

Историческая этнология, История Древнего мира 

Ancient world history, Historical ethnology (in English) 

 

   Археологиядағы пәнаралық тәсілдер 

   Междисциплинарные подходы  в археологии 

   Interdisciplinary approachesin archeology 

   Пәннің мақсаты: білім алушылардың бойында зерделенетін нысан мен 

құбылыстардың түрлі аспектілерін кешенді түрде қабылдаудан тұратын ғылыми ойды 

қалыптастыру және де білім алушыларда түрлі әдістерді, соның ішінде жүйелік тәсіл 

шеңберінде жаратылыс ғылымы, ақпараттық, сондай-ақ, археология, этнология және 

мәдени антропология  әдістерін пайдалана отырып пәнаралық зерттеулер дағдысын 

қалыптастыру болып табылады.   

   Курстың қысқаша мазмұны: археологияның пәнаралық байланыстарының 

талдауы және және олардың әдістерін археологиялық ізденістерге қолдану бөлімдерінен 

тұрады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жүйелік әдістің негізгі принциптерін; пәнаралық археологиялық зерттеулерде 

қолданылатын түрлі пәндердің әдістемелік көзқарастары туралы білімдерін таныту;   

- пәнералық байланыстарға қажетті терминологиямен жұмыс істеуді таныту;  

- археологиямен байланысты пәндердің әдістерін қолдану нәтижесінде археолог үшін 

неғұрлым маңызды ақпараттарды талдап, реттеп және бөліп алу;   

- теориялық білімдерін кешенді зерттеу жүргізу, археологиядағы классикалық әдістерді 

қолдануда пайдалану;  

- аралас пәндердің әдістерін археологиялық зерттеулерде қолдану мүмкіндігін бере 

алатын креативтік тұрғыда ойлау.  

 

Цель дисциплины:  формирование у обучающегося научного мышления, 

включающего комплексное восприятие различных аспектов изучаемого объекта или 

явления, а также выработка у обучающихся навыков междисциплинарного исследования 

с применением различных методов, в том числе естественнонаучных, информационных, а 

также методов археологии, этнологии и культурной антропологии в рамках системного 

подхода 

Краткое содержание курса включает разделы анализа междисциплинарных связей 

археологии и применение их методов в археологических изысканиях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знания об основных принципов системного подхода, принципах 

методических подходов различных дисциплин, применяющиеся в междисциплинарных 

археологических исследованиях; 

-демонстрировать работу с базовой для междисциплинарных исследований 

терминологией; 

-анализировать, коррелировать и выделять наиболее важную для археолога  информацию 

в результате применения методов смежных с археологией дисциплин; 

- использовать теоретические знания в проведении комплексного исследования, 

использования классических методик исследования в археологии;  
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- обладать креативным научным мышлением, позволяющим адаптировать методы 

смежных дисциплин к археологическим исследованиям 

 

The purpose of discipline: formation of student scientific thinking, complex perception of 

different aspects of the studied object or phenomenon, as well as developing students ' 

interdisciplinary skills research using various methods including natural science, information, 

and methods of archeology, Ethnology and cultural anthropology in the framework of system 

approach 

Summary of the course includes sections of the analysis of interdisciplinary connections 

of archaeology and the application of their methods in archaeological research. 

As a result of studying the discipline student will:  

- demonstrate knowledge of the basic principles of the systematic approach, the principles of 

methodological approaches of various disciplines used in interdisciplinary archaeological 

research; 

- demonstrate work with basic interdisciplinary research terminology; 

- analyze, correlate and highlight the most important information for the archaeologist as a 

result of the application of methods related to archaeology disciplines; 

- to use theoretical knowledge in conducting a comprehensive study, the use of classical 

research techniques in archaeology;  

- have creative scientific thinking, allowing to adapt the methods of related disciplines to 

archaeological research 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

  История Казахстана (школьный курс) 

  Қазақстан тарихы (мектептік курс) 

  History of Kazakhstan 

  Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

  Ежелгі дүние тарихы, Шетелдердің ортағасырлар тарихы  

  История Древнего мира, Средневековая история зарубежных стран  

  Ancient history, Medieval history of foreign countries 

 

   Қазақстанның  ортағасырлар тарихы 

   Средневековая история Казахстана 

   Medieval history of Kazakhstan 

   Пәннің мақсаты: Орта ғасырлардағы Қазақстанның территориясындағы көрші 

елдердің халықтарының тарихымен қарым-қатынас және өзара іс-қимыл аясындағы 

тарихи оқиғаларды көрсету. 

   Пәннің мазмұны түркі мемлекеттік құрылымдапры тарихынан бастап Қазақстан 

жеріне  Жоңғар шапқыншылығы басталғанға дейінгі кезеңді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Қазақстанның ортағасырлар  тарихы кезеңіндегі жаһандық және жеке тарихи-мәдени, 

әлеуметтік-саяси қатынастардың логикасын түсіну; 

- Қазақстанның ортағасырлар тарихының кезеңдерін, Қазақстан аумағындағы 

мемлекеттердің  хронологиялық шеңберін және  негізгі тарихи оқиғаларды білу; 

- пән бойынша тарихи оқиғаларды талдау үшін әртүрлі деректерді жүйелеу және талдау; 

- тарихнамалық, этнографиялық  материалдарды пайдаланып, тарихи оқиғаларды, себеп-

салдарлық байланыстағы үрдістерді талдау; 

- пәннің негізгі әдістемелік және дидактикалық түрлері мен тәсілдерін меңгеріп, бұл 

курстың басқа пәндермен байланысын түсініп, Қазақстанның ежелгі тарихы, сонымен 

қатар Қазақстан тарихының жалпы мәселелерін зерттеудегі маңызы мен рөлін білу. 

 

Цель дисциплины: показать исторические события, происходившие на территории 

Казахстана в средневековье во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов 

сопредельных стран.  

Содержание дисциплины охватывает период от истории тюркских 

государственных образований до джунгарских нашествий на территорию Казахстана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-

политических отношении средневековой истории Казахстана; 

- определять периодизацию средневекового Казахстана, хронологические рамки 

государств на территории Казахстана, основные исторические факты истории 

средневекового Казахстана; 

- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации)для 

анализа исторических событии по дисциплине; 

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов; 

- демонстрировать профессиональное мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных технологий в условиях обновленного содержания 

образования; 

- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре; 

- владеть основными методическими и дидактическими формами и приемами предмета, 

понимать взаимосвязи этого курса с другими дисциплинами, осознавать определяющую 

роль этого предмета в решении, как частных проблем средневековой истории 

Казахстана, так и общих проблем истории Казахстана.  

 

The purpose of discipline: to show the historical events that took place on the territory of 

Kazakhstan in the middle ages in the relationship and interaction with the history of the peoples 

of neighboring countries.  

The content of the discipline covers the period from the history of Turkic state formations 

to Dzhungarian invasions on the territory of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline student will:  

- understand the logic of global and private historical, cultural, social and political relations of 

the medieval history of Kazakhstan; 

- to determine the periodization of medieval Kazakhstan, the chronological framework of States 

on the territory of Kazakhstan, the main historical facts of the history of medieval Kazakhstan; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation)for the analysis of historical events in the discipline; 

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials; 

- demonstrate professional skills with the use of innovative, information and communication 

technologies in the context of the updated content of education; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture; 

- to master the basic methodological and didactic forms and techniques of the subject, to 

understand the relationship of this course with other disciplines, to realize the decisive role of 

this subject in solving both particular problems of the medieval history of Kazakhstan and 

General problems of the history of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ежелгі Қазақстан тарихы / 

Древняя история Казахстана 

The ancient history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Түркі халықтарының тарихы, Қазақстанның жаңа тарихы,  

История тюркских народов, Новая история Казахстана,  

History of the Turkic peoples, A New History of Kazakhstan 

 

              History of the middle ages of Central Asia 

Пәннің мақсаты: ортағасырлардағы Орталық Азия аумағындағы болған тарихи 

оқиғалар мен құбылыстарды шекаралас елдер халықтары тарихының өзара байланысы 

мен өзара әрекеттестігі тұрғысында қарастыру  

   Орталық Азияның ортағасырлар тарихы  

   История средних веков Центральной Азии 
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   Пәннің мазмұны түркі мемлекеттік құрылымдапры тарихынан бастап Қазақстан 

жеріне  Жоңғар шапқыншылығы басталғанға дейінгі кезеңді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Орталық Азияның ортағасырлар  тарихы кезеңіндегі жаһандық және жеке тарихи-

мәдени, әлеуметтік-саяси қатынастардың логикасын түсіну; 

- Орталық Азияның ортағасырлар тарихының кезеңдерін, аймақ аумағындағы 

мемлекеттердің  хронологиялық шеңберін және  негізгі тарихи оқиғаларды білу; 

- пән бойынша тарихи оқиғаларды талдау үшін әртүрлі деректерді жүйелеу және талдау; 

- тарихнамалық, этнографиялық  материалдарды пайдаланып, тарихи оқиғаларды, себеп-

салдарлық байланыстағы үрдістерді талдау; 

- пәннің негізгі әдістемелік және дидактикалық түрлері мен тәсілдерін меңгеріп, бұл 

курстың басқа пәндермен байланысын түсініп, Орталық Азия тарихының жалпы 

мәселелерін зерттеудегі маңызы мен рөлін білу. 

 

Цель дисциплины: показать исторические события, происходившие на территории 

Центральной Азии в средневековье во взаимосвязи и взаимодействии народов 

сопредельных стран.  

Краткое содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает период от 

истории тюркских государственных образований до джунгарских нашествий на 

территорию Казахстана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-

политических отношении средневековой истории Центральной Азии; 

- определять периодизацию средневековой Центральной Азии, хронологические рамки 

государств на территории региона, основные исторические факты истории средневековой 

Центральной Азии; 

- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации)для 

анализа исторических событии по дисциплине; 

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов; 

- демонстрировать профессиональное мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных технологий в условиях обновленного содержания 

образования; 

- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре; 

- владеть основными методическими и дидактическими формами и приемами предмета, 

понимать взаимосвязи этого курса с другими дисциплинами, осознавать определяющую 

роль этого предмета в решении, как частных проблем средневековой истории 

Центральной Азии, так и общих проблем истории Казахстана.  

 

The purpose of discipline: to show the historical events that took place in Central Asia 

in the middle ages in the relationship and interaction of the peoples of neighboring countries.  

Summary of discipline: the content of the discipline covers the period from the history 

of the Turkic state formations to the Dzhungarian invasions on the territory of Kazakhstan. 

  As a result of studying the discipline «Ancient history» student will:  

- understand the logic of global and private historical, cultural, social and political relations of 

the medieval history of Central Asia; 

- determine the periodization of medieval Central Asia, the chronological framework of States 

in the region, the main historical facts of the history of medieval Central Asia; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation)for the analysis of historical events in the discipline; 

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials; 

- demonstrate professional skills with the use of innovative, information and communication 

technologies in the context of the updated content of education; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture; 
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- to master the basic methodological and didactic forms and techniques of the subject, to 

understand the relationship of this course with other disciplines, to realize the decisive role of 

this subject in solving both particular problems of the medieval history of Central Asia and 

General problems of the history of Kazakhstan. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ежелгі Қазақстан тарихы / 

Древняя история Казахстана 

The ancient history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Түркі халықтарының тарихы, Қазақстанның жаңа тарихы,  

История тюркских народов, Новая история Казахстана,  

History of the Turkic peoples, A New History of Kazakhstan 

           Sources of the history of Kazakhstan 

  Пәннің мақсаты: Қазақстан тарихының түрлі деректерін қарастыра отырып, 

студенттерде деректердің негізгі түрлері және оларды талдау әдістері туралы жүйелі 

білімдерді қалыптастыру. 

  Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан тарихы дереккөздерін жіктеудің барлық 

бөлімдері,  қазіргі заманғы тарихи ғылымдағы оларды талдау мен түсіндіру туралы 

білімдерді қамтиды.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Қазақстан тарихының берілген кезең бойынша деректерінің нақты түрлері туралы 

білімдерін таныту;  

- Қазақстан тарихының деректерінің классификациялау туралы түсінікке ие болу;  

- кәсіби және басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін, әртүрлі дереккөздерінен 

(статистикалық мәліметтер,  бұқаралық-ақпарат құралдары, әлеуметтік тораптар, тарихи 

құжаттардан) алынған материалдарды топтастыру және түсіндіру;  
- ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша деректік базаға талдау жасау;  

- тарихи материалдарды жинақтау бойынша талдау, жүйелеу операциялары әдістерін, 

тарихнамалық, деректемелік талдау жасау тәсілдерін иелену және зерттеудегі заманауи 

әдістерді қолдану әдістерін меңгеру. 

 

 Цель дисциплины: изучение различных видов источников истории Казахстана и 

формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных типах 

источников и методах их анализа. 
 Краткое содержание дисциплины: курс включает в себя разделы классификацию 

источников истории Казахстана, их анализ и интерпретацию в современной исторической 

науке 

В результате изучения дисциплины «Источниковедение истории Казахстана» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать знания о конкретных видах источников по истории Казахстана по 

обозначенному периоду; 

- иметь представление о принципах квалификации источников истории Казахстана; 

- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации) для 

успешного осуществления профессиональной и иной деятельности; 

- проводить анализ источниковой базы по теме научного исследования; 

- владеть методами и навыками аналитических, системных операций по сбору 

исторических материалов, приемами историографического, источниковедческого анализа 

и применения современных методов в исследовании. 

 

The purpose of discipline: the study of different types of sources of history of 

Kazakhstan and the formation of students systematic knowledge about the main types of sources 

and methods of analysis. 

  Қазақстан тарихының деректемесі 

  Источниковедение истории Казахстана 
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Summary of discipline: the course includes sections classification of sources of history 

of Kazakhstan, their analysis and interpretation in modern historical science 

As a result of studying the discipline «Sources of the history of Kazakhstan» student will:  

- demonstrate knowledge of specific types of sources on the history of Kazakhstan for the 

designated period; 

- to have an idea about the principles of qualification of sources of history of Kazakhstan; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation) for the successful implementation of professional and other activities; 

- to analyze the source base on the topic of scientific research; 

- to master the methods and skills of analytical, systematic operations for the collection of 

historical materials, methods of historiographical, source analysis and application of modern 

methods in research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

   Ежелгі Қазақстан тарихы, Қазақстанның  ортағасырлар тарихы 

            Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 

  The ancient history of Kazakhstan, Medieval history of Kazakhstan 

  Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

            Қазақстан тарихының  тарихнамасы 

            Историография истории Казахстана 

            Historiography of Kazakhstan history 

 

            Sources of the history of foreign countries 
Пәннің мақсаты: шет елдер тарихының түрлі деректерін қарастыру және білім 

алушыларда  

деректердің негізгі түрлері және оларды талдау әдістері туралы жүйелі білімдерді 

қалыптастыру. 

  Пәннің мазмұны: Шетелдер тарихының дереккөздерін жіктеудің барлық 

бөлімдері,  қазіргі заманғы тарихи ғылымдағы оларды талдау мен түсіндіру туралы 

білімдерді қамтиды.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- шетелдер тарихының берілген кезең бойынша деректерінің нақты түрлері туралы 

білімдерін таныту;  

- шетелдер тарихы деректерін классификациялау туралы түсінікке ие болу;  

- кәсіби және басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін, әртүрлі дереккөздерінен 

(статистикалық мәліметтер,  бұқаралық-ақпарат құралдары, әлеуметтік тораптар, тарихи 

құжаттардан) алынған материалдарды топтастыру және түсіндіру;  
- ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша деректік базаға талдау жасау;  

- тарихи материалдарды жинақтау бойынша талдау, жүйелеу операциялары әдістерін, 

тарихнамалық, деректемелік талдау жасау тәсілдерін иелену және зерттеудегі заманауи 

әдістерді қолдану әдістерін меңгеру. 

 

 Цель дисциплины: изучение различных видов источников зарубежной истории и 

формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных типах 

источников и методах их анализа. 

 Краткое содержание дисциплины: курс включает в себя разделы классификацию 

источников истории зарубежных стран, их анализ и интерпретацию в современной 

исторической науке 

В результате изучения дисциплины «Источниковедение истории зарубежных 

стран» будет: 

- демонстрировать знания о конкретных видах источников по истории зарубежных стран 

по обозначенному периоду; 

- иметь представление о принципах квалификации источников истории зарубежных 

стран; 

   Шетелдер тарихының деректемесі 

   Источниковедение истории зарубежных стран 
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- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации) для 

успешного осуществления профессиональной и иной деятельности; 

- проводить анализ источниковой базы по теме научного исследования; 

- владеть методами и навыками аналитических, системных операций по сбору 

исторических материалов, приемами историографического, источниковедческого анализа 

и применения современных методов в исследовании. 

 

 The purpose of discipline: the study of various types of sources of foreign history and 

the formation of students systematic knowledge about the main types of sources and methods of 

analysis. 

Summary of discipline: the course includes sections classification of sources of history 

of foreign countries, their analysis and interpretation in modern historical science 

 As a result of studying the discipline «Sources of the history of foreign countries» 

student will:  

- demonstrate knowledge of specific types of sources on the history of foreign countries for the 

designated period; 

- to have an idea of the principles of qualification of sources of history of foreign countries; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation) for the successful implementation of professional and other activities; 

- to analyze the source base on the topic of scientific research; 

- to master the methods and skills of analytical, systematic operations for the collection of 

historical materials, methods of historiographical, source analysis and application of modern 

methods in research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ежелгі дүние тарихы 

История Древнего мира 

Ancient history  

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

            Шетелдер тарихының тарихнамасы 

            Историография истории зарубежных стран 

            Historiography of the history of foreign countries. 

 

   Тарихи этнология 

   Историческая этнология 

   Historical ethnology 

   Пәннің мақсаты этникалық топтардың жүйелік және реттелген әлеуметтік-мәдени 

дамуына байланысты процесі, этникалық және жіктеу негізгі теорияларымен таныстыру. 

Адамзаттын антропогенездік әртүрлілігі фактісін және әр түрлі нәсілдердің өз 

ерекшеліктерін түсіндіретін антропогенез және этногенез процесстерін қарастыру. 

  Пән мазмұнына негізгі этникалық тарихы туралы білімдерін, әлемдегі 

халықтардың жіктеулуі тілі бөлімдер, ұлтаралық қарым-қатынас жатады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- этникалық, этногенездік және этникалық тарих теориясын, тілдік антропологиялық, 

діни, экономикалық және мәдени өлшемдері бойынша халықтардың әлемдік жіктелуі 

туралы білімдерін таныту; 

- этностардың өмір тіршілігінің дәстүрлі және қазіргі этникалық формаларын талдау; 

- этносаралық қарым-қатынас ерекшеліктерін, әлемнің этникалық келбетін, этникалық 

сананы айыру;   

- этнологияның зерттеу әдістері мен ұғымдық аппаратын меңгеруге және де оларды әлем 

халықтарының этнографиясын зерттеуде қолдану;  

- ұлттың мәдени коды ретіндегі қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрлерін белсенді 

зерттеу;  

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғыну. 
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Цель дисциплины: изложение основных теорий этничности и классификации 

этносов, благодаря которым весь процесс социокультурного развития приобретает 

системный и упорядоченный характер. Рассмотрение процессов антропогенеза и 

этногенеза, объясняющих факт антропологического разнообразия человечества и наличия 

у каждой расы своих отличительных признаков. 

Содержание дисциплины включает в себя базовые знания по истории развития 

этноса, языка, разделы по классификации народов мира, межэтнической коммуникации. 

В результате изучения дисциплины «Историческая этнология» обучающийся 

будет: 

- демонстрировать знания по вопросам теории этноса, этногенеза и этнической истории, 

классификации народов мира по языковым, антропологическим, конфессиональным и 

хозяйственно-культурным параметрам ;  

- анализировать традиционные и современные формы жизнедеятельности этносов;  

-различать особенностей межэтнической коммуникации, этнической картины мира, 

этнического сознания; 

- владеть методами исследования и понятийным аппаратом этнологии, а также их 

применять в изучении этнографии народов мира; 

- активно изучать историю, обычаи и традиции казахского народа, казахского языка как 

культурного кода нации; 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов.  

 

The purpose of discipline: presentation of the basic theories of ethnicity and 

classification of ethnic groups, through which the whole process of socio-cultural development 

becomes systematic and orderly. Consideration of the processes of anthropogenesis and 

ethnogenesis, explaining the fact of anthropological diversity of mankind and the presence of 

each race of its distinctive features. 

The content of the discipline includes basic knowledge of the history of ethnos, 

language, sections on the classification of the peoples of the world, interethnic communication. 

As a result of studying the discipline «Historical ethnology» student will:  

- to demonstrate knowledge on the theory of ethnos, ethnogenesis and ethnic history, 

classification of the peoples of the world by language, anthropological, confessional and 

economic and cultural parameters ;  

- analyze traditional and modern forms of life of ethnic groups;  

- to distinguish features of interethnic communication, ethnic picture of the world, ethnic 

consciousness; 

- to know the methods of research and conceptual apparatus of Ethnology, as well as their use in 

the study of Ethnography of the peoples of the world; 

- actively study the history, customs and traditions of the Kazakh people, the Kazakh language 

as the cultural code of the nation; 

- to understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ежелгі Қазақстан тарихы, Археология 

Древняя история Казахстана, Археология  

The ancient history of Kazakhstan,Аrcheology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

          Қазақстанның жаңа заман тарихы 

          Новая история Казахстана 

          New history of Kazakhstan   

 

           Basics of ethnodemography 

Пәннің мақсаты: білім алушыларға әлемдегі, аймақтағы және Қазақстандағы 

этнодемографиялық процестердің ерекшеліктері мен мазмұны туралы кешенді білімді 

Этнодемография негіздері 

Основы этнодемографии 
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қалыптастыру; халықтың этникалық құрылымымен байланысты демографиялық 

процестерді зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу есептерін шешу үшін қажетті дағдылар 

мен іскерліктерді меңгеру.  

 Пәннің қысқаша мазмұны: демографиялық ғылымдар жүйесіндегі 

Этнодемография, Халықтың этникалық құрылымы, Әлемнің этнодемографиялық бейнесі, 

Орталық Азия аймағындағы этнодемографиялық үрдістер, Қазақстандағы 

этнодемографиялық процестер, Халықтың этникалық және жас құрылымы, Аймақтардың 

даму ерекшеліктері, Демографиялық талдау әдістері,  Демографиялық мәселелерді 

зерттеудің пәнаралық тәсілдері,  Демографиялық саясат және демографиялық болжау 

енеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- этнодемографиялық процестердің дамуының негізгі түсініктері мен заңдылықтарын 

ашу; 

- демографиялық саясат және демографиялық болжауда бағытталу;   

- этнодемографиялық зерттеулердің негізгі ғылыми тәсілдері мен әдістерін анықтау;  

- Қазақстан мен таяу шетелдердің этнодемографиялық дамуының ерекшеліктерін 

салыстыру;  

- теориялық білімдері мен демографиялық талдау әдістерін ғылыми және кәсіби 

қызметінде пайдалану;  

- статистикалық ақпараттың сапасы мен мазмұнын бағалау, оған өзіндік баға және 

интерпретация беру; зерттеу жобаларын орындау; 

- этнодемографиялық үдерістерді сыни талдау; этнодемографиядағы қазіргі заманғы 

тәсілдерді объективті бағалау; ұлттық (демографиялық) қауіпсіздікті бағалауды жүзеге 

асыру; демографиялық диагностиканы орындау;  

- өз пікірін қисынды баяндау және дәлелді қорғау. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексных знаний  об 

особенностях и содержании  этнодемографических процессов в мире, регионе и 

Казахстане;  овладение  навыками и умениями, необходимыми для решения научно-

исследовательских задач  по изучению демографических процессов, связанных с 

этнической  структурой населения.  

Краткое содержание курса: Этнодемография  в системе демографических наук. 

Этническая структура населения. Этнодемографическая картина мира. 

Этнодемографические процессы в цетральноазитском регионе. Этнодемографические 

процессы в Казахстане. Этническая и возрастная структура населения. Особенности 

развития регионов. Методы демографического анализа. Междисциплинарные подходы 

исследования демографических проблем.  Демографическая политика и демографическое 

прогнозирование.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- раскрывать основные понятия и закономерности развития этнодемографических  

процессов; 

- ориентироваться в демографической политике и демографическом прогнозировании;  

- определять основные научные подходы и методы этнодемографических исследований;   

- сравнить особенности этнодемографического развития Казахстана и стран ближнего 

зарубежья. 

- применять теоретические знания методы демографического анализа в научной и 

профессиональной деятельности;  

- оценивать качество и содержание статистической информации, давать ей собственную 

оценку и интерпретацию; выполнять исследовательские проекты; 

- демонстрировать умение критического анализа этнодемографических процессов,  

объективной оценки современных  подходов в этнодемографии; осуществления оценки 

национальной (демографической) безопасности; выполнения демографической 

диагностики;   

- логично излагать и аргументировано отстаивать собственное мнение. 

 

The purpose of discipline: the formation of students complex knowledge about the 

features and content of ethnodemographic processes in the world, the region and Kazakhstan; 
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mastering the skills necessary to solve research problems on the study of demographic processes 

associated with the ethnic structure of the population.  

Course summary: Ethnodemography in the system of demographic Sciences. Ethnic 

structure of the population. Ethnodemographic picture of the world. Ethnodemographic 

processes in the Central Asian region. Ethnodemographic processes in Kazakhstan. Ethnic and 

age structure of the population. Features of development of regions. Methods of demographic 

analysis. Interdisciplinary approaches to the study of demographic problems.  Demographic 

policy and demographic forecasting. 

As a result of studying the discipline student will:  

- to know and understand the basic concepts and patterns of development of ethnodemographic 

processes;  

- to be guided in demographic policy and demographic forecasting; 

- to determine the main scientific approaches and methods of ethnodemographic research;   

- to compare features of ethnodemographic development of Kazakhstan and neighboring 

countries. 

- apply theoretical knowledge methods of demographic analysis in scientific and professional 

activities;  

- to assess the quality and content of statistical information, to give it its own assessment and 

interpretation; to carry out research projects; 

- to demonstrate the ability of critical analysis of ethnodemographic processes, objective 

assessment of modern approaches in ethnodemography; assessment of national (demographic) 

security; demographic diagnostics;  

- logical presentation and argumentative defense of one's own opinion.projects. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ежелгі Қазақстан тарихы, Археология 

Древняя история Казахстана, Археология  

The ancient history of Kazakhstan, Аrcheology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Новейшая  история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

 

           Шетелдердің ортағасырлар тарихы 

           Средневековая история зарубежных стран 

           Medieval history of  foreign countries 

Пәннің мақсаты: Батыс Европа мен Азия және Африка елдерінің Ортағасырлар 

және Ерте жаңа замандағы ( (V–XVII ғғ.алғашқы жартысы) фактілік тарихын, феодалдық 

қоғамдық жүйенің заңдылықтарын, оның Батыс пен Шығыс елдеріндегі ерекшеліктерін 

және олардың мысалындағы дниежүзілік тарихты жалпы заңдылықтарын оқу болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны феодализмнің шығуы, гүлдену және құлдырауы және  шет 

елдердегі капиталистік қатынастардың туындау тарихына қатысты, сонымен қатар, 

шетелдердің қазіргі этносаяси картасының негізінің қалыптасуы, мемлекеттіліктің 

формаларының, сыртқы саясат сипатының дамуы, шет елдердің өркениеттік даму 

ерекшеліктері, конфессиялық және мәдени ерекшеліктері қатысты мәселелер аясын 

қамтиды.    

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- курстың хронологиялық шеңберін және ортағасырлардағы шетелдердің тарихи 

дамуындағы ерекшеліктерді анықтауға;  

- барлық кезеңдердегі тарихи дамудың тұтастығы мен үздіксіздігін сипаттайтын негізгі 

тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістердің мәнін ұғынуға;   

- алынған ақпараттан басты және қосалқы буындарды жіктеу және олардың арасындағы 

себеп-салдарлық байланысты анықтауға;  

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғынуға; 

- тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге себеп-салдарлық байланыстағы талдауды  

деректік, тарихнамалық және этнографиялық материалдарға сүйеніп талдау жасауға;  
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- тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық және әлемдік тарихтағы жетістіктеріне баға 

беруге.   

 

Цель дисциплины: изучение студентами фактической истории Западной Европы и 

стран Азии и Африки, в период Средних веков и Раннего Нового времени (V–первая 

половина XVII вв.), закономерностей эволюции феодальной общественной системы и её 

особенностей в странах Запада и Востока и на их примере общих закономерностей 

всемирной истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

генезиса, расцвета и упадка феодализма и начальным периодом становления 

капиталистических отношений в зарубежных странах,   а также с историей формирования 

основ современной этнополитической карты зарубежных стран, эволюцией форм 

государственности, характера международных отношений, особенностей 

цивилизационного развития зарубежных стран, конфессиональных и культурных 

традиций. 

В результате изучения дисциплины «Средневековая история зарубежных стран» 

обучающийся будет: 

- определять хронологические рамки и особенности исторического развития средних 

веков зарубежных стран;  

- понимать сущность основных событий, явлений и процессов, характеризующих 

целостность и непрерывность развития истории во всех периодах; 

- вычленить из отобранной информации главные и вспомогательные звенья и установить 

причинно-следственные связи между ними; 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов;  

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов; 

- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре.   

 

The purpose of discipline: the study of students of the actual history of Western Europe 

and Asia and Africa, during the Middle ages and Early Modern times (V–first half of the XVII 

centuries.), the laws of evolution of the feudal social system and its features in the West and 

East, and on their example the General laws of world history. 

The content of the discipline covers a range of issues related to the history of the 

Genesis, growth and decline of feudalism and the initial period of formation of capitalist 

relations in foreign countries, as well as the history of the formation of the foundations of 

modern ethno-political maps of foreign countries, the evolution of forms of statehood, 

international relations, peculiarities of civilizational development of foreign countries, religious 

and cultural traditions. 

As a result of studying the discipline «Medieval history of  foreign countries» student 

will:  

- to determine the chronological framework and features of the historical development of the 

middle ages of foreign countries;  

- to understand the essence of the main events, phenomena and processes that characterize the 

integrity and continuity of history in all periods; 

- to isolate from the selected information the main and auxiliary links and establish cause-and-

effect relationships between them; 

- understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes;  

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Ежелгі дүние тарихы, Ежелгі әлемдік өркениеттер 

История Древнего мира, Мировые цивилизации древности 

Ancient history, Worldcivilizations of antiquity 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран 

New and modern history of foreign countries 

 

Орта ғасырлардағы әлемдік өркениеттер 

Мировые цивилизации средневековья 

The world civilization of the middle ages  

 Пәннің мақсаты: әлемдік өркениеттер тарихы, Шығыс өркениетінің экономикалық 

дамуының Батыспен салыстырғандағы ерекшелігі туралы білімдерінің тұтастай жүйесін 

қалыптастыру. 

 Пән мазмұнына теория мен әдіснама, циклділік туралы дискуссиялар, Шығыс пен 

Батыс өркениеттерінің өзара байланыстар мен өзара әрекеттестіктері кіреді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ортағасырлардағы әлемдік өркениет процесінің дамуының негізгі үрдістері мен 

заңдылықтарының байланысын анықтау; 

- курстың хронологиялық шеңберін және ортағасырлардағы шетелдердің тарихи 

дамуындағы ерекшеліктерді ажырату; 

- ортағасырлардағы әр түрлі өркениеттер арасындағы олардың тарихи дамуындағы ортақ 

және айырым ерекшеліктерін анықтау және салыстыру;  

- барлық кезеңдердегі тарихи дамудың тұтастығы мен үздіксіздігін сипаттайтын негізгі 

тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістердің мәнін ұғыну; 

- тарихи тұлғалардың рөлін, олардың ұлттық және әлемдік тарихтағы жетістіктеріне баға 

беру. 

 

Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний об истории мировых 

цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в 

сопоставлении с Западом. 

Содержание дисциплины включает разделы, охватывающие теорию и 

методологию, дискуссии о цикличности, линейности цивилизаций, взаимосвязь и 

взаимодействие цивилизаций Востока и Запада. 

В результате изучения дисциплины «Мировые цивилизации средневековья» 

обучающийся будет: 

- устанавливать связи основных направлений и закономерностей развития мирового 

цивилизационного процесса; 

- определять хронологические рамки и особенности исторического развития средних 

веков зарубежных стран;  

- проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

- понимать сущность основных событий, явлений и процессов, характеризующих 

целостность и непрерывность развития истории во всех периодах;  

- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре. 

 

The purpose of discipline: the formation of an integrated system of knowledge about the 

history of world civilizations, the peculiarity of the economic development of civilizations of 

the East in comparison with the West. 

The content of the discipline includes sections covering theory and methodology, 

discussions about the cyclicality, linearity of civilizations, the relationship and interaction of 

civilizations of the East and the West. 

As a result of studying the discipline «The world civilization of the middle ages» student 

will:  

- establish links between the main trends and patterns of development of the world civilizational 

process; establish links between the main trends and patterns of development of the world 

civilizational process; 

- to determine the chronological framework and features of the historical development of the 

middle ages of foreign countries;  
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- to make comparisons and comparisons between different civilizations and to identify common 

and distinctive features in their historical development;  

- to understand the essence of the main events, phenomena and processes that characterize the 

integrity and continuity of history in all periods;  

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Ежелгі дүние тарихы, Ежелгі әлемдік өркениеттер 

История Древнего мира, Мировые цивилизации древности 

Ancient history, Worldcivilizations of antiquity 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

          Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

          Новая и новейшая история зарубежных стран 

          New and modern history of foreign countries 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

  Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  
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6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Культурология, Социология, Политология 

Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Әлемдік  мәдениет тарихы 

История мировой  культуры 

History of world  culture 

Пәннің мақсаты: білім алушыларда әлемнің көркем мәдениетінің дәстүрлерінің 

әралуандығы, көркем ерекшелігі және өзара байланысы туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: әлем халықтарының мәдениетінің көркемдік ерекшелігі мен 

дәстүрлерінің өзара байланыстылығы туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған және 

мәдениет және өркениет туралы түсініктерді, мдениеттің түрлерін, мәдениет дамуының 

кезеңдерін, Шығыс пен Батыс мәдениетінің дамуының түрлі кезеңдерін қарастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғыну;  

- өркениеттің рухани және әлеуметтік өмірін танытатын негізгі ұғымдардың мағынасын 

түсіндіру;  

- түрлі өркениеттерді тарихи-мәдени қайта қалпына келтіру мақсатында зерттеу кезінде 

қолданылатын негізгі әдіснамалық көзқарастарды талдау;  

- мәтінді түсіндіруге, зерттеліп отырған мәденеиттердің символдық жүйесінің 

айрықшалығын ескере отырып деректермен жұмыс жасау;   

-  әлемдік мәдениеттің түрлі кезеңдерінің дамуындағы ұқсастықтарды табу;  

- ақпаратты сыни тұрғыда қабылдау және материалды мазмұндау кезінде өз көзқарасын 

дәйекті түрде білдіру;  

- тарихи тұлғалардың ұлттық және әлемдік тарихтағы рөлі мен жетістіктеріне баға беру. 
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Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления о многообразии, 

художественной самобытности и взаимосвязи традиций художественных культур мира. 

Содержание дисциплины направлена на формирование представления о 

многообразии, художественной самобытности и взаимосвязи традиций художественных 

культур мира и рассматривает понятие о культуре и цивилизации, виды культур, 

периодизацию развития культуры и различные этапы развития културы Востока и Запада. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов;  
- обяснять смысл основных понятий, отражающих специфику духовной и социальной 

жизни цивилизаций; 

- анализировать основные методологические подходы, которые практикуются при 

исследовании различных цивилизаций в целях их историко-культурной 

реконструкции;  

- интерпретировать текст, работать с источниками с учетом уникальности символических 

систем изучаемых культур;  

-  обнаруживать параллели в развитии различных эпох мировой культуры;  

- критически воспринимать информацию и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения при изложении материала; 

- оценивать роль исторических личностей и их достижений в национальной и мировой 

культуре; 

 

The purpose of discipline: to form students ' ideas about diversity, artistic identity and 

the relationship of traditions of artistic cultures of the world. 

The content of the discipline is aimed at forming an idea of diversity, artistic identity 

and interrelation of traditions of artistic cultures of the world and considers the concept of 

culture and civilization, types of cultures, periodization of cultural development and various 

stages of development of culture of the East and the West. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

- understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes;  

- explain the meaning of the basic concepts that reflect the specifics of the spiritual and social 

life of civilizations; 

- to analyze the main methodological approaches that are practiced in the research of different 

civilizations for the purpose of their historical and cultural 

reconstructions; 

- to interpret the text, to work with the sources taking into account the uniqueness of the 

symbolic systems of the studied cultures;  

- to find Parallels in the development of different epochs of world culture;  

- critically perceive information and argumentatively defend their point of view in the 

presentation of the material; 

- to evaluate the role of historical figures and their achievements in national and world culture; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мәдениеттану, Ежелгі әлемдік өркениеттер, Ортағасырлардағы әлемдік 

өркениеттер 

Культурология, Мировые цивилизации древности, Мировые цивилизации 

средневековья 

Cultural studies, World ancient civilization, World civilization of the Middle Ages 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

  Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

құқықтық негіздері 
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 Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

 Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

 Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру; 

2) сыбайлас жемқорлықтың мәнін, оның пайда болу формалары мен себептерін 

түсіндіру; 

3)  сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын 

талдау және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
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         Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

         Основы права, История Казахстана 

         Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

 

Саяси ілімдер тарихы 

История политических учений  

History of political teachings 

Пәннің мақсаты: Әлемдік саяси ойдың қайнар бастауларынан бастап бүгінгі күнге 

дейінгі аралықтағы тұжырымдамаларды, теориялар мен тұлғалардың сан-алуан түрлерін 

біртұтас жүйелі мазмұндау. 

Пәннің мазмұны: саяси ілімдер тарихын әлемдік тарихи процестегі әлеуметтік-

саяси ойдың дамуының органикалық құрамдас бөлігі ретінде зерделеу; саяси ілімдер 

тарихының негізгі түсініктік аппаратын игеру; саяси ойдың дамуының негізгі кезеңдерін 

мазмұндық ұштастырып сабақтау; заманауи саяси ілімнің классикалық өзегін құрайтын 

тұжырымдардық ілімдерді, теорияларды оқып үйренуге бағытталған.  

          Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- саяси ілімдер саласындағы теориялық негіздер мен заманауи тұжырымдар туралы 

түсінігінің болуы;  

-    саяси шындықты пайымдауға бағытталған негізі көзқарастарды сипаттау;  

- саяси ілімдер тарихына арналған ғылыми әдебиетпен өзбетінше жұмыс істеу;  

- әртүрлі замануаи саяси тұжырымдамалардың ұғымдық аппаратын қолдану;  

- саяси ілімдердің іргелі ұғымдары мен саяси теорияларды оқудың әдіснамалық 

тәсілдерін қолдану;   

- саясат пен биліктің түрлі мәселелері, шындықты танудың нақты-тарихи және логикалық 

әдістері бойынша қажетті білім көлемін меңгеру.  

  

Цель дисциплины: целостное систематическое изложение истории мировой 

политической мысли от истоков до наших дней во всем многообразии ее концепций, 

теорий и персоналий. 

Содержание дисциплины: направлена на изучение истории политических учений 

как органической части мирового исторического процесса развития социально-

политической мысли; овладение базовым понятийным аппаратом истории политических 

учений; изучение научных концепций, учений, теорий, составляющих классическое ядро 

современного политического знания. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

- иметь представления о теоретических основах и новейших разработках в области 

политических учений; 

-    описывать основные подходы к осмыслению политической реальности; 

- самостоятельно работать с научной литературой, посвященной истории политических 

учений; 

- пользоваться терминологическим аппаратом разнообразных современных политических 

концепций; 

- применять ключевые понятия политических учений и методологические приёмы 

изучения политических теорий; 

- овладеть необходимым объёмом знаний по важнейшим проблемам политики и власти, 

конкретно-историческими и логическими методами познания реальности. 

 

The purpose of discipline: a holistic systematic presentation of the history of world political 

thought from its origins to the present day in the diversity of its concepts, theories and 

personalities. 

Content of discipline: aimed at studying the history of political teachings as an organic part of 

the world historical process of development of socio-political thought; mastering the basic 

https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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conceptual apparatus of the history of political teachings; the study of scientific concepts, 

teachings, theories that make up the classical core of modern political knowledge. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

- have an understanding of the theoretical foundations and the latest developments in the field of 

political doctrines; 

- describe the main approaches to understanding political reality; 

- independently work with scientific literature on the history of political doctrines; 

- to use the terminological apparatus of various modern political concepts; 

- apply key concepts of political doctrines and methodological methods of studying political 

theories; 

- to acquire the necessary amount of knowledge on the most important problems of politics and 

power, specifically-historical and logical methods of cognition of reality. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
          Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

          Основы права, История Казахстана 

          Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ежелгі дүние тарихы, Шетелдердің ортағасырлар тарихы 

История Древнего мира, Средневековая история зарубежных стран 

Ancient history of the worid, Medieval history of foreign countries 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  
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Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 
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6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Культурология, Социология, Политология 

Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

 

Тарихи  география 

Историческая география 

Historial geographic 

Пәннің мақсаты: білім алушылардың тарих ғылымының арнайы саласы ретінде, 

адамзаттың тарихи өткенінің географиясын, тарихи үрдістің кеңістіктік жағының 

сипатты белгілерін, адам мен табиғаттың жергілікті, аймақтық және жаһандық 

ауқымдағы өзара әрекетінің ерекшеліктерін зерттейтін тарихи географияның принциптері 

мен әдістері туралы жалпы білімдерді игеруі болып табылады.  

Курстың мазмұны: тарихи географияның пәні мен міндеттері. Тарихи география 

тарихи аспектіде физикалық Географияны, халықтың географиясын, экономикалық 

Географияны және саяси Географияны зерттейтін ғылыми пән ретінде. Тарихи және 

географиялық пәндер жүйесіндегі тарихи географияның орны. Тарихи географияның 

әдіснамасы. Тарихи географияның қайнар көздері. Әлеуметтік-саяси география. Аумақ 

және халық. Ауыл шаруашылығын орналастыру географиясы. Өнеркәсіп географиясы. 

Экономикалық география. Халықтың географиясы. Халықтың көші-қоны. 

Демографиялық мәселелер.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-  Тарихи географияның ұғымдық аппаратын және негізгі әдістерін түсіндіруге;  

- саяси, экономикалық, белгілі бір территория халқының тарихи аспектідегі 

географиясының ерекшеліктерін салыстыру;  

-  оларды өзінің ғылыми зерттеулерінде қолдану мүмкіндіктерін жасау;  

- алған білімдерін тәжірибелік оқу және педагогикалық қызметте қолдану;  

- қоғамдағы қазіргі саяси үрдістерді жекелеген территориялардың тарихи және 

географиялық өткенін ескере отырып талдау;  

- картографиялық материалмен жұмыс істеу, тарихи зерттеулерде тарихи-географиялық 

тәсілдерді қолдану, тарихи-географиялық мәліметтерді өңдеу және электрондық 

тасығыштар арқылы көпшілікке таныту дағдылырын меңгеру; 

 

Цель дисциплины: усвоение обучающимися общих знаний о принципах и методах 

исторической географии как специальной отрасли исторической науки, изучающей 

географию исторического прошлого человечества, характерные черты пространственной 

стороны исторического процесса, особенности взаимодействия человека и природы в 

локальном, региональном и глобальном планах.  

Содержание курса: Предмет и задачи исторической географии. Историческая 

география как научная дисциплина, изучающая физическую географию, географию 

населения, экономическую географию и политическую географию в историческом 

аспекте. Место исторической географии в системе исторических и географических 

дисциплин. Методология исторической географии. Источники по исторической 

географии. Социально-политическая география. Территория и население. География 
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размещения сельского хозяйства. География промышленности. Экономическая 

география. География населения. Миграции населения. Демографические проблемы.  

   В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

- обяснять понятийный аппарат исторической географии и основные методы 

исторической географии; 

- определять особенности политической, экономической географии, географии населения 

в историческом аспекте определенной территории; 

-  создавать возможности их применения в собственных научных исследованиях;  

- применять полученные знания в практической учебной и педагогической деятельности; 

- анализировать современные политические процессы в обществе с учетом знания 

исторического и географического прошлого отдельных территорий; 

- владеть навыками работы с картографическим материалом, применения историко-

географических подходов в исторических исследованиях, обработки и публичной 

демонстрации историко-географических данных на электронных носителях. 

 

The purpose of the discipline: learning General knowledge about the principles and 

methods of historical geography as a special branch of historical science, studying the 

geography of the historical past of mankind, the characteristics of the spatial side of the 

historical process, especially the interaction of man and nature in the local, regional and global 

plans. 

Course content: Subject and objectives of historical geography. Historical geography as 

a scientific discipline that studies physical geography, population geography, economic 

geography, and political geography from a historical perspective. The place of historical 

geography in the system of historical and geographical disciplines. Methodology of historical 

geography. Sources on historical geography. Socio-political geography. Territory and 

population. Geography of agriculture. Geography of industry. Economic geography. Population 

geography. Population migration. Demographic problem. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

- explain the conceptual apparatus of historical geography and the basic methods of historical 

geography; 

- to define features of political, economic geography, geography of the population in historical 

aspect of a certain territory; 

- create opportunities for their application in their own research;  

- to apply the acquired knowledge in practical educational and pedagogical activity; 

- to analyze the current political processes in society, taking into account the knowledge of the 

historical and geographical past of individual territories; 

- to possess skills of work with cartographic material, application of historical and geographical 

approaches in historical researches, processing and public demonstration of historical and 

geographical data on electronic carriers.  
- to analyze the current political processes in society, taking into account the knowledge of the 

historical and geographical past of individual territories; 

- to possess skills of work with cartographic material, application of historical and geographical 

approaches in historical researches, processing and public demonstration of historical and 

geographical data on electronic carriers. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Түркі халықтарының тарихы 

История тюркских народов 

History of the Turkic peoples 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Новейшая история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

 

  Қазақстанның ежелгі тарихы 

  Древняя история Казахстана 

  Ancient history of Kazakhstan 
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   Пәннің мақсаты: дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде Қазақстанның 

ежелгі тарихын зерттеу, білім алушыларда ерте ғасырлардағы тарихи үрдістер жөнінде 

ғылыми тұжырымдар жасауды қалыптастыру болып табылады.  

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

тарихымен, көшпелі өркениеттер теориясымен байланысты тарихи материалдармен 

жұмыс істеу және олардың отырықшы-егіншілікпен өзара әрекеттесуін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- деректерді, жеке тұлғаларды, ұғымдарды, оқиғаларды, айтулы даталарды, негізгі тарихи 

фактілерді анықтау;  

- Қазақстанның тарихының ежелгі дәуірдегі тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын 

айқындау; 

- тарихи білімнің теориялық, қолданбалы, құндылық аспектілерін, олардың тәжірибеде 

негіздей білуді ұғынуға;  

- тарихи деректермен жұмыс істеу, сараптамалық тұрғыда ойлау және тарихи 

мәліметтерді жинақтай білуді танытуға;  

- тарихи оқиғаларды тарихилық, ғылымилық және обьективтілік принциптері тұрғысында 

қарастыруға;  

- тарихи үрдістің мәселелерін, Қазақстанның ежелгі заман тарихының кезеңдерін бөліп 

көрсетуге;  

- Ежелгі Қазақстан тарихының аса ірі тарихнамалық тұжырымдарына талдау жасау және 

Қазақстанның ежелгі тарихы бойынша деректер мен құжаттардың негізгі корпусымен 

жұмыс жасауға.  

 

Цель дисциплины: изучение истории Казахстана на древнейшем этапе как 

составной части всемирной истории, формирование у обучающихся научного 

представления об исторических процессах в древние века.  

 Содержание курса: Дисциплина направлена на формирование знаний и навыков 

работы с историческими материалами, связанными с историей Казахстана эпохи 

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

взаимодействия с оседло-земледельческими народами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять основные исторические факты, даты, события, термины, персоналии, 

источники;  

- установливать основные закономерности исторического развития истории Казахстана в 

древний период;  

- применять теоретические, прикладные, ценностные аспекты исторического знания для 

обоснования практических решений; 

- демонстрировать умение работы с историческими источниками, аналитически мыслить 

и обобщать исторические данные;  

- рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, научности и 

объективности;  

- выделять проблемы исторических процессов, этапы развития древней истории 

Казахстана;  

- анализировать крупнейшие историографические концепции по проблемам древней 

истории Казахстана и работать с основным корпусом источников и документов по 

древней истории Казахстана. 

 

The purpose of discipline: the study of the history of Kazakhstan at the ancient stage as 

part of world history, the formation of students ' scientific understanding of the historical 

processes in ancient times.  

 Course content: the Discipline is aimed at the formation of knowledge and skills to work 

with historical materials related to the history of Kazakhstan of the stone, bronze and iron ages, 

with the theory of nomadic civilizations and their interaction with settled agricultural peoples. 

As a result of studying the discipline student will: 

- identify key historical facts, dates, events, terms, personalities, sources;  
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- to establish the basic laws of the historical development of the history of Kazakhstan in the 

ancient period;  

- apply theoretical, applied, value aspects of historical knowledge to justify practical solutions; 

- demonstrate the ability to work with historical sources, think analytically and summarize 

historical data; 

- to consider historical events taking into account the principles of historicism, science and 

objectivity;  

- highlight the problems of historical processes, stages of development of the ancient history of 

Kazakhstan;  

- to analyze the largest historiographical concepts on the problems of the ancient history of 

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

 

  Қазақстанның экономикалық тарихы 

  Экономическая история Казахстана 

  Economic history of Kazakhstan 

  Пәннің мақсаты: білім алушыларды Қазақстанның  экономикалық тарихының 

қалыптасу, даму және жетілдіре түсу кезеңдерімен таныстыру. 

  Курстың мазмұны Қазақстанның түрік кезеңінен бергі экономикалық тарихымен 

таныстыра отырып, Ресей империясының протектораты және кеңес мемлекеті 

кезеңдеріндегі экономикалық реформалар кезеңін қамти отыра, Қазақстан 

Республикасының экономикасының қазіргі жағдайына баға береді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тарихи-экономикалық қатынастардың, іргелі тұжырымдамалар және қағидалардың 

теориялық негіздері туралы білімдаерін таныту;  

- тарихи процестің қозғаушы күштерімен заңдылықтарын; әлемдік тарихи процесс 

негізінде экономикалық қатынастардың даму ерекшеліктерін анықтау;  

- мерзімдік шеңберін, негізгі түсініктерді, анықтамаларды, түсініктерді және курстың 

жетекші - дүниетанымдық идеяларын еркін меңгеру;  

- экономикалық реформалардың және дағдарыстық құбылыстардың шынайы бағаларын 

және талдауын беру, тарихтан сабақ алу үшін тарихи білімді пайдалана білу;  

- оқиға мен кәсіби қызметтің ерекшеліктерін және негіздері арасындағы байланысты 

анықтауға; ның табиғатымен және кәсіби қызмет салаларының байланысын анықтау; 

- теориялық білімдерін тарихи картамен (көрсете алуы), ғылыми әдебиетпен жұмыс 

жасауда, рефераттар, баяндамалар жазуды, тест тапсырмаларын орындау, дәлеледеме 

жасау, пікірталас және полемикалар өткізу, кәсіби қызметте осы дағдыларды пайдалану 

үшін қолдану;   

- менеджмент туралы ғылыми түсініктерге сәйкес басқаруға дайындықты таныту;   

- кәсіби және басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін, әртүрлі дереккөздерінен 

(статистикалық мәліметтер,  бұқаралық-ақпарат құралдары, әлеуметтік тораптар, тарихи 

құжаттардан) алынған материалдарды топтастыру және түсіндіру;  

 

 Цель дисциплины: ознакомить студентов этапами становления, развития и 

совершенствования экономического развития Казахстана. 

 Содержание курса включает разделы, освещающие экономическую историю 

Казахстана с тюркского времени, охватывая период экономических реформ периода 

протектората Российской империи и советского государства, а также оценку 

современного состояния экономики Республики Казахстан. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- демонстрировать знание теоретических основ историко-экономических отношении, 

фундаментальных концепции и принципы, на которых они построены; 

- опрделять движущие силы и закономерности исторического процесса; особенности 

развития экономических отношений в контексте мирового исторического процесса;  

- свободно оперировать хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие 

мировоззренческие идеи курса;  

- использовать исторические знания для анализа и объективной оценки экономических 

реформ и кризисных явлений; извлекать уроки из истории;  

- определять связь событий со спецификой и основными сферами профессиональной 

деятельности; 

- использовать теоретические знания в работе с исторической картой, научной 

литературой, написания рефератов, докладов, выполнения тестовых заданий; 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности; 

- демонстрировать готовность к управлению в соответствии с научными 

представлениями о менеджменте; 

- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации) для 

успешного осуществления профессиональной и иной деятельности; 

 

The purpose of discipline-to acquaint students with the stages of formation, 

development and improvement of economic development of Kazakhstan. 

The content of the course includes sections covering the economic history of 

Kazakhstan from the Turkic time, covering the period of economic reforms of the protectorate 

of the Russian Empire and the Soviet state, as well as the assessment of the current state of the 

economy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline student will:  

- demonstrate knowledge of the theoretical foundations of historical and economic relations, the 

fundamental concepts and principles on which they are built; 

- determine the driving forces and laws of the historical process; features of the development of 

economic relations in the context of the world historical process;  

- freely operate the chronology, basic concepts, definitions, terms and leading philosophical 

ideas of the course;  

- to use historical knowledge for the analysis and objective assessment of economic reforms and 

crisis phenomena; to draw lessons from history;  

- to determine the relationship of events with the specifics and main areas of professional 

activity; 

- possess the skills of working with a historical map, scientific literature, writing essays, reports, 

tests; argumentation, discussion and debate, use these skills in professional activities; 

- demonstrate readiness for management in accordance with the scientific concepts of 

management; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation) for the successful implementation of professional and other activities; 

  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  

 

   Тарихты оқыту әдістемесі 

   Методика преподавания истории 

   Principles of history teaching 

Пәннің мақсаты:  білім алушылардың студенттердің мектептегі білім беру үрдісін 

одан әрі жетілдіру үшін тарихты оқытудың әдістемесі бойынша теориялық білімдердің 
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қажетті көлемін меңгеруі. Студенттердің бойында ғылыми-пәндік саладағы терең білім 

және кең ақыл-өрісті, әдістемелік әдебиетпен жұмыс, өзгеше ойлау мен педагогикалық 

қызметтегі шығармашылық  сипатты көздейтін жоғары кәсіби құзіреттіліктерді 

қалыптастыру.  

Курстың мазмұны: Қазақстанда тарихты оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен 

дамуы, ҚР мектептегі тарихи білім беруді дамытудың қазіргі стратегиясы. Тарихты оқыту 

барысындағы үрдісі тарихи білім, білік пен дағдыны қалыптастыру. Тарихты оқытудың 

әдістері мен әдістемелік тәсілдері. Оқыту әдістерінің классификациясы.  Тарих пәні 

бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру формалары.  
Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тарихты оқыту әдістемесінің негізгі, теориялық және ғылыми-педагогикалық негіздерін, 

пәннің педагогикалық ғылымдар мен құндылықтар жүйесіндегі орнын ұғыну;  

мектептегі тарихи білім мәселелері бойынша нормативтік құжаттарды; ҚР мектептегі 

тарихи білім берудің қазіргі стратегиясын анықтау; 

- әдістеменің теориялық және ғылыми-педагогикалық негіздерін тәжірибеде қолдана алу;  

- тарихты оқытудың көрнекті және техникалық құралдарын, компьютерлік 

технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану;  

- жаңартылған білім мазмұнына сәйкес тарихты оқытудағы білім беру қызметін 

жоспарлау және құрастыру;  

- ұйымдастырушылық, көшбасшылық қасиеттер мен белсенді өмірлік ұстанымды таныту 

және этикалық, құқықтық нормаларын меңгеру;  

- ынтымақтастық ортаны тудыру қабілетін таныту, оқушылардың бойында өзіне деген 

сенімді, жауапкершілікті, өзін-өзі талдауды дамыту.  

 

Цель дисциплины усвоение обучающимися необходимого объема теоретических 

знаний по методике преподавания истории для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса в школе. Формирование высокой профессиональной 

компетентности, предусматривающей глубокие знания и широкую эрудицию в научно-

предметной области, навыки работы с методической литературой, нестандартное 

мышление творческий характер педагогической деятельности.  

Краткое содержание курса: Становление, развитие методики обучения истории в 

Казахстане, Современная стратегия развития школьного исторического образования в 

РК, Формирование исторических знаний, умений и навыков в процессе обучения 

истории, Методы и методические приемы обучения истории. Классификация методов 

обучения, Формы организации учебной работы по истории. 
  В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать концептуальные, теоретические и научно-педагогические основы методики 

преподавания истории, ее место в системе педагогических наук и ценностей;  

- определять современные нормативные документы по вопросам школьного 

исторического образования; современную стратегию развития школьного исторического 

образования в РК. 

- применять теоретические и научно-педагогические основы методики  на практике;  

- использовать  наглядные и технические средства обучения истории, возможности 

компьютерных технологий; 

- планировать и конструировать образовательную деятельность в преподавании истории в 

соответствии с обновленным содержанием образования;  

- демонстрировать организаторские способности, лидерские качества и активную 

жизненную позицию и владеть этическими и правовыми нормами поведения;  

- создавать коллаборативную среду, развивать у обучающихся умение работать в 

команде, уверенность в себе, самостоятельность, ответственность за принятые решения и  

результаты деятельности.  

 

The purpose of discipline mastering students the necessary amount of theoretical 

knowledge on the methodology of teaching history for further improvement of the educational 

process at school. Formation of high professional competence, providing deep knowledge and 

broad erudition in the scientific subject area, skills of working with methodological literature, 

creative thinking creative nature of pedagogical activity. 
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Summary of the course: Formation, development of methods of teaching history in 

Kazakhstan, Modern strategy of development of school historical education in Kazakhstan, the 

Formation of historical knowledge and skills in the process of teaching history, Methods and 

techniques of teaching history. Classification of teaching methods, Forms of organization of 

educational work on history. 

 As a result of studying the discipline student will:  

- to understand the conceptual, theoretical, scientific and pedagogical foundations of the 

methodology of teaching history, its place in the system of pedagogical Sciences and values;  

- to define modern normative documents on school historical education; modern strategy of 

development of school historical education in the Republic of Kazakhstan. 

- to apply theoretical and scientific-pedagogical bases of a technique in practice;  

- use visual and technical means of teaching history, the possibilities of computer technology; 

- plan and design educational activities in the teaching of history in accordance with the updated 

content of education;  

- demonstrate organizational skills, leadership qualities and active life position and possess 

ethical and legal norms of behavior;  

- create a collaborative environment, develop students ' ability to work in a team, self-

confidence, independence, responsibility for decisions and results. 

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  

           

            Modern technology of history teaching 

            Пәннің мақсаты: білім алушылардың мектептегі білім беру үрдісін одан әрі 

жетілдіру үшін тарихты оқытудың әдістемесі бойынша теориялық білімдердің қажетті 

көлемін меңгеруі болып табылдады. Білім алушылардың бойында терең білім 

қалыптастыру және тарихты оқыту үрдісіне оқу уақытын барынша тиімді пайдалануға, 

толеранттылық пен жағымды ойлауға және өз кезегінде оңтайлы кәсіби таңдауға 

мүмкіндік бере алатын жаңа технологияларды жасау және енгізуді көздейтін жоғары 

кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР мектептегі тарихи білім беруді дамытудың қазіргі 

стратегиясы, Тарихты оқытудың жаңа технологияларының түрлері мен 

классификациясы, Тарихты оқытудап жаңа технологияларды қолданудың әдістері мен 

әдістемелік тәсілдері. Тарихты оқытуда жаңа технологияларды қолдану бойынша оқу 

жұмыстарын ұйымдастыру формалары.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тарихты оқыту әдістемесінің негізгі, теориялық және ғылыми-педагогикалық негіздерін, 

пәннің педагогикалық ғылымдар мен құндылықтар жүйесіндегі орнын ұғыну;  

- мектептегі тарихи білім мәселелері бойынша нормативтік құжаттарды; ҚР мектептегі 

тарихи білім берудің қазіргі стратегиясын анықтау; 

- цифрлық білім беру ресурстарын құру әдістемесін қолдану;  

- тарихи ойлауды қалыптастыру, теориялық білімдерді тәжірибеде қолдана білу 

дағдыларын меңгеру;  

- орта мектепте тарихты оқытудың жаңа әдістері, тәсілдері мен технологияларын 

меңгеру;  

- жаңартылған білім мазмұнына сәйкес тарихты оқытудағы білім беру қызметін 

жоспарлау және құрастыру;  

- ұйымдастырушылық, көшбасшылық қасиеттер мен белсенді өмірлік ұстанымды таныту 

және этикалық, құқықтық нормаларын меңгеру;  

- ынтымақтастық ортаны тудыру қабілетін таныту, оқушылардың бойында өзіне деген 

  Тарихты оқытудың заманауи технологиялары 

  Современные технологии преподавания истории 
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сенімді, жауапкершілікті, өзін-өзі талдауды дамыту.  

 

Цель дисциплины: усвоение обучающимися необходимого объема теоретических 

знаний по методике преподавания истории для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса в школе. Формирование у обучающихся высокой 

профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и умения 

разработки и внедрения в учебный процесс новых технологий в обучении истории, 

которые позволяют более эффективно использовать учебное время, развивать 

толерантность и позитивное мышление и делать впоследствии оптимальный 

профессиональный выбор.  

Краткое содержание курса:  Современная стратегия развития школьного 

исторического образования в РК, Виды и классификация новых технологии преподавания 

истории, Методы и методические приемы применения современных технологий 

обучения истории. Формы организации учебной работы по применению и использованию 

современных технологий обучения истории. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать концептуальные, теоретические и научно-педагогические основы методики 

преподавания истории, ее место в системе педагогических наук и ценностей;  

- определять современные нормативные документы по вопросам школьного 

исторического образования; современную стратегию развития школьного исторического 

образования в РК. 

- применять методику создания цифровых образовательных ресурсов; 

- владеть навыками формирования исторического мышления, умением применять 

теоретические знания на практике; 

- владеть новыми методами, приемами и технологиями обучения истории в средней 

школе; 

- планировать и конструировать образовательную деятельность в преподавании истории в 

соответствии с обновленным содержанием образования;  

- демонстрировать организаторские способности, лидерские качества и активную 

жизненную позицию и владеть этическими и правовыми нормами поведения;  

- создавать коллаборативную среду, развивать у обучающихся умение работать в 

команде, уверенность в себе, самостоятельность, ответственность за принятые решения и  

результаты деятельности.  

 

The purpose of discipline: learning the necessary amount of theoretical knowledge on 

the methodology of teaching history for further improvement of the educational process at 

school. Formation of students ' high professional competence, providing in-depth knowledge 

and skills of development and implementation in the educational process of new technologies in 

teaching history, which allow more effective use of educational time, develop tolerance and 

positive thinking and subsequently make the best professional choice. 

Summary of the course: Modern strategy of development of school historical education 

in Kazakhstan, Types and classification of new technologies of teaching history, Methods and 

techniques of application of modern technologies of teaching history. Forms of organization of 

educational work on the application and use of modern technologies of teaching history. 

As a result of studying the discipline student will:  

- to understand the conceptual, theoretical, scientific and pedagogical foundations of the 

methodology of teaching history, its place in the system of pedagogical Sciences and values;  

- to define modern normative documents on school historical education; modern strategy of 

development of school historical education in the Republic of Kazakhstan. 

- apply the methodology of creating digital educational resources; 

- to possess the skills of formation of historical thinking, the ability to apply theoretical 

knowledge in practice; 

- to master new methods, techniques and technologies of teaching history in high school; 

- plan and design educational activities in the teaching of history in accordance with the updated 

content of education;  

- demonstrate organizational skills, leadership qualities and active life position and possess 

ethical and legal norms of behavior;  
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- create a collaborative environment, develop students ' ability to work in a team, self-

confidence, independence, responsibility for decisions and results. 

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  

 

          Ресейдің қазіргі заман тарихы   

          Новейшая история России  

          The recent history of  Russia  

           Пәннің мақсаты: Ресей қоғамының негізгі даму кезеңдеріне қатысты білімдерді 

қалыптастыру және қиын әрі қарама-қайшы мәселелер бойынша, әрі бір және үзіксіз 

тарихи қозғалысына толық ой беруді қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзілік тарихтың ажырағысыз бөлігі ретіндегі 

Ресей және кеңес мемлекетінің тарихы туралы, әлемдік тарихи дамуы контекстіндегі  

Ресей және кеңестік мемлекеттің ерекшеліктері туралы берік түсініктер қалыптастыруға 

және қазіргі замандағы Ресей тарихын көпұлтты қауымдастықтың дамуы, этникалық 

толеранттылық пен азаматтық кемелдіктің дамуы ретінде пайымдауға ықпалын тигізеді.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Ресей мен Кеңес мемлекетінің тарихы мен теориясының негізгі проблемаларын 

негіздеу;  

- аса маңызды оқиғалардың уақытын, тарихи ұғымдарды, терминдер мен тұжырымдарды 

анықтау;  

- тарихи оқиғалар мен құбылыстар туралы түсініктерді қалыптастыру;   

- тарихи дереккөздерден ақпаратты алуға, оны танымдық міндеттерді шешу үшін 
қолдану;  
- тарихи сипаттау және түсіндіру тәсілдерін меңгеру;  

- тарихи және қазіргі заманғы оқиғаларға қатысты өз көзқарасын анықтау және негіздеу 

үшін дағдыларын пайдалану; 

- тарихи дереккөздері өзіндік зерттеу дағдыларына; ғылыми тәсілдерге негізделетін, 

әлеуметтік-саяси процестер мен оқиғалардың тарихи сипатынталдауға,  тарихи ойлау 

мәдениетіне және алған білімді түсіну; 

- тарихи, қоғамдық-саяси үрдістер мен қазіргі таңдағы оқиғаларды електен өткізіп, 

өзіндік ойлау дағдыларын меңгеру. 

 

          Цель дисциплины: формирование системы знаний, касающихся основных этапов 

развития Российского общества и призван дать целостное представление о сложном и 

противоречивом, но едином и неразрывном историческом движении.  

Содержание курса: Курс призван сформировать устойчивые представления об 

истории России и советском государстве как неотъемлемой части Всемирной истории, об 

особенностях исторического развития России и советского государства в контексте 

мирового исторического развития. Курс должен способствовать осмыслению истории 

России и советского государства как развития многонационального сообщества, 

утверждению этнической толерантности и гражданской зрелости. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- обосновать основные проблемы теории и истории России и советского государства; 

-  определять даты важнейших событий, усвоить исторические понятия, термины, 

концепции;  

- сформировать представления об оценках исторических событий и явлений;  

- извлекать информацию из исторических источников, применять ее для решения 

познавательных задач;  

- овладеть приемами исторического описания и объяснения;  
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- использовать навыки оценочной деятельности для определения и обоснования своего 

отношения к историческим и современным событиям;  

- демонстрировать способности самостоятельного изучения исторических источников; 

анализа социально-значимых проблем и процессов, опирающегося на научные подходы; 

культурой исторического мышления; 

- применения полученных знаний для понимания, осмысления исторической природы 

общественно-политических процессов и событий современности.  

 

The purpose of discipline: the formation of a system of knowledge relating to the main 

stages of development of Russian society and is designed to give a holistic view of the complex 

and contradictory, but unified and inseparable historical movement.  

Course content: the Course aims to form a stable understanding of the history of Russia 

and the Soviet state as an integral part of world history, the features of the historical 

development of Russia and the Soviet state in the context of world historical development. The 

course should contribute to the understanding of the history of Russia and the Soviet state as the 

development of a multinational community, the assertion of ethnic tolerance and civic maturity. 

As a result of studying the discipline student will:  

- to substantiate the main problems of the theory and history of Russia and the Soviet state; 

- dates of major events, learn historical concepts, terms, concepts;  

- to form ideas about the assessment of historical events and phenomena;  

- extract information from historical sources, apply it to solve cognitive problems; 

- to master the techniques of historical description and explanation;  

- to use skills of assessment activity for definition and justification of the relation to historical 

and modern events;  

- demonstrate the ability of independent study of historical sources; analysis of socially 

significant problems and processes, based on scientific approaches; culture of historical 

thinking; 

- application of the acquired knowledge for understanding, comprehension of the historical 

nature of social and political processes and events of our time. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Новая и новейшая история зарубежных стран 

New and modern history of foreign countries 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Тарихи демография 

Историческая демография 

Historical demography 

Пәннің мақсаты: өңірлік және жаһандық ауқымдағы әлеуметтік-демографиялық 

шындығына жиналмалы замануи нформациондық әлеуметтің тарихи-демографиялық 

зерттеудің табиғатымен маңызының тарихи білім мен дамуы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру болып табылады. 

 Пәннің мазмұны: демография пәні объект және ғылым ретінде.Халықтың қазіргі 

заманғы білім беру жүйесі, соның ішінде тарихи демографияның орналасуы. Тарихи 

демографияның пәнәнің қалыптасуы. Демографиялық коэффициенттер. Халық саны 

өсiмiн молайту және демографиялық кестелердің негізгі көрсеткіштері.демографиялық 

процестерді зерттеу үшін социологиялық әдістері. Демографиялық мінезді зерттейтін 

этнографиялық әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Батыс Еуропа мен Ресей тарихи дамуының маңызды кезеңдері мен тенденциялары 

туралы білімдерін таныту; 

- тарих ғылымы пайдаланылатын әдістемелік нұсқалары ғылыми сипаттаудың түрлі 

тәсілдерімен байланысты негізгі ұғымдарының мазмұнын анықтау; 

- тарихи үрдістің әртүрлі тұжырымдамаларын негіздеуге және салыстыру;  
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- түрлі дереккөздерінен, соның ішінде, тарихи үрдістің нақты тұжырымдарын, ұғымдық 

аппаратты қолдана отырып демографиялық деректерден алынған ақрпараттарды 

жинақтау;  

- кестелер, диаграммалар, графиктер мен диаграммалар ұсынылған статистикалық 

ақпаратты талдау;тәуелсіз тергеуді (жеке және микротопта) ұйымдастыру;  

- өз ұстанымын білдіруге және дәлелдеу;  

- тарихи әдебиетпен жұмыс істеу, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, демографиялық, 

әлеуметтік өмірдің фактілер мен құбылыстарды талдау. 

- тарихи демография және демография ұғымдық аппаратын, тарих әдіснамасын, 

демографиялық проблемаларды зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін, кестелер, схемалар, 

диаграммалар, жұмыс істеу әдістемесін меңгеруге. 

 

Цель дисциплины формирование системы знаний о сущности и значении историко-

демографических исследований в историческом познании и развитии современного 

информационного общества, в складывании социально-демографических реалий 

регионального и глобального масштаба. 

Краткое содержание дисциплины: Объект и предмет демографии как науки. 

Современная система знаний о народонаселении, место в ней исторической демографии. 

Становление предмета исторической демографии Демографические коэффициенты. 

Основные показатели воспроизводства населения и демографические таблицы. 

Социологические методы изучения демографических процессов. Этнографические 

методы изучения демографического поведения людей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знания о важнейших этапах и тенденции исторического развития 

Западной Европы и России;  

- определять содержание основных понятий, связанных с различными подходами к 

методологическим вариантам научного описания, используемыми исторической наукой;  

- обосновать и сравнить различные концепции исторического процесса;  

-  синтезировать информацию из источников различного типа, в том числе и 

демографических, с использованием понятийного аппарата конкретных концепций 

исторического процесса;  

- анализировать статистическую информацию, представленную в таблице, схеме, 

графике, диаграмме;  

- организовать самостоятельное исследование (как индивидуальное, так и в 

микрогруппе);  

- выражать и обосновывать свою позицию;  

- работать с исторической литературой, анализировать факты и явления социальной, 

экономической, культурной, демографической жизни общества.  

- овладеть понятийным аппаратом исторической демографии и демографии; методологии 

истории; современными методами изучения демографических проблем, методикой 

работы с таблицами, схемами, диаграммами, с источниками. 

 

The purpose of the discipline is the formation of a system of knowledge about the 

nature and importance of historical and demographic research in the historical knowledge and 

development of modern information society, in the formation of socio-demographic realities of 

regional and global scale. 

Summary of discipline: Object and subject of demography as a science. The modern 

system of knowledge about the population, the place in it of historical demography. Formation 

of the subject of historical demography Demographic coefficients. Basic indicators of 

population reproduction and demographic tables. Sociological methods of studying 

demographic processes. Ethnographic methods of studying the demographic behavior of people. 

As a result of studying the discipline student will:  

- demonstrate knowledge about the most important stages and trends in the historical 

development of Western Europe and Russia;  

- to determine the content of the basic concepts associated with different approaches to 

methodological options of scientific description used by historical science;  

- substantiate and compare different concepts of the historical process;  
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- information from sources of various types, including demographic, using the conceptual 

apparatus of specific concepts of the historical process; 

- analyze the statistical information presented in the table, diagram, graph, chart;  

- to organize independent research (both individual and in a microgroup);  

- to Express and justify their position;  

- to work with historical literature, to analyze the facts and phenomena of social, economic, 

cultural, demographic life of society.  

- to master the conceptual apparatus of historical demography and demography; methodology of 

history; modern methods of studying demographic problems; methods of working with tables, 

diagrams, diagrams, sources. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Демографияның негіздері  

Основы демографии 

Fundamentals of demography 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

 Қазақ диаспорасының тарихы 

 История казахской диаспоры  

 The history of the Kazakh Diaspora 

 Пәннің мақсаты: қазақ диаспорасының қалыптасуы мен дамуының тарихи 

шарттарын қазақ, ресей зерттеушілерінің еңбектерін пайдалана отырып оқу.   

  Курстың қысқаша мазмұны қазақ диаспорасының қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін талдау; шетелдегі қазақ қоғамдастығының дамуының өзекті мәселелері; қазақ 

диаспорасының қазіргі заманғы дамуын қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қазақ диаспорасының мәселесі бойынша қазіргі авторлардың зерттеулерін талдау; 

- қазақ диаспорасының қалыптасуының негізгі кезеңдерін және құрылу шарты, қазақ 

диаспорасының қалыптасуының негізгі категориялық аппаратын және оның дәуірлеу 

кезеңін сипаттау; 

- дереккөздерді талдау, қазақ диаспорасының санын көрсету үшін сызбалар  мен 

кестелерде статистикалық дерек көздерін пайдалану;  

- көпконфессиялды, көп-мәдени және көпұлтты ойлау жолын қалыптастыру үшін қазақ 

диаспорасы жөнінде білімдерін пайдалану; 

- қазақ диаспорасының қалыптасу тарихының, диаспорология ғылымының  зерттеу 

әдістері мен ұғымдық аппараты дағдыларын таныту; 

- тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге себеп-салдарлық байланыстағы талдауды  

деректік, тарихнамалық және этнографиялық материалдарға сүйеніп талдау жасау.  

 

 Цель дисциплины: изучение исторических условий формирования и развития 

казахской диаспоры, используя при этом исследования казахстанских, российских 

исследователей 

 Содержание курса включает в себя анализ основных этапов формирования 

казахской диаспоры; актуальных проблем развития казахского сообщества за рубежом; 

современное развитие казахской диаспоры.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- анализировать исследования современных авторов по проблеме казахской диаспоры; 

- охарактеризовать основных этапов формирования казахской диаспоры и условия 

создания;  

- свободно оперировать основным категориальным аппаратом истории формирования 

казахской диаспоры, ее периодизацию; 

- анализировать источники, пользоваться статистическими данными для составления 

графиков и таблиц для показа численности казахской диаспоры;  

- использовать знания о казахской диаспоре для формирования поликонфессионального, 

поликультурного и полиэтнического типа мышления; 
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- демонстрировать способность работы методами исследования и понятийным аппаратом 

науки диаспорологии, истории формирования казахской диаспоры; 

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов.   
 

The purpose of discipline: the study of historical conditions of formation and 

development of the Kazakh Diaspora, using the research of Kazakh, Russian researchers 

The content of the course includes the analysis of the main stages of formation of the 

Kazakh Diaspora; actual problems of development of the Kazakh community abroad; modern 

development of the Kazakh Diaspora.  

As a result of studying the discipline student will:  

- to analyze the research of modern authors on the problem of the Kazakh Diaspora; 

- describe the main stages of the formation of the Kazakh Diaspora and the conditions of 

creation;  

- freely operate the main categorical apparatus of the history of the formation of the Kazakh 

Diaspora, its periodization; 

- to analyze sources, use statistical data for drawing up graphs and tables to show the number of 

the Kazakh Diaspora;  

- to use knowledge about the Kazakh Diaspora to form a multi-confessional, multicultural and 

multi-ethnic type of thinking; 

- demonstrate the ability work research methods and conceptual apparatus of science: Diaspora 

studies, the history of formation of Kazakh Diaspora; 

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның жаңа заман тарихы   

Новая история Казахстана      

New history of Kazakhstan   

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

            

           Әлеуметтік тарих 

           Социальная история 

            Social history 

 Пәннің мақсаты: әлеуметтік-тарихи үрдіске талдау жасаудың теориясы мен 

әдіснамасы саласында, тарихты зерттеудегі әлеуметтік әдістің ерекшеліктерін ұғынуда 

жүйелі білімдерді қалыптастыру.  

  Курстың мазмұны әлеуметтік-тарихи дамудың негізгі заңдылықтарымен, 

қоғамның іргелі әлеуметтік институттарының тарихы мен қазіргі жағдайына  байланысты 

бөлімдерден тұрады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі әлеуметтік-тарихи теорияларды, әлеуметтік-тарихи үрдістерді зерттеу әдістерін 

жіктеу;  

- әлеуметтік-тарихи үрдістердің негізгі заңдылықтарын және әлеуметтік-тарихи 

ақпаратты логикалық ұйымдастыруды ұғынуға, осы ұғынуды білім беруші интеракция 

кезінде таныту;  

- алынған және меңгерілген білімді гуманитарлық бағыттағы ақпаратты іздеу, жинау, 

талдау және жинақтауға, оқыту үрдісін жоспарлауға қолдану;  

- гуманитарлық мазмұндағы материалдарды аналитикалық талдау және жариялау 

бойынша міндеттерді шешу;  

- ғылыми және статистикалық мәліметтерді, сараптамалық талдау, гуманитарлық 

ақпаратты құрылымдау және жүйелеу;  

- гуманитарлық білім мен ақпаратты танытудың заманауи жалпығылымилық әдістерін 

синтездеу негізінде түрлі құралдарды қолдана огтырып,  әлеуметтік-тарихи үрдістер мен 

феномендер арасындағы ішкі логикалық байланысты орнату дағдыларын меңгеру;   
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- салыстыру және қорытындылаушы тұжырымдар жасауға, қоғамдық-тарихи 

маңыздылықты, қандай да бір тарихи оқиғаның себептері мен салдарын бағалау және 

алынған нәтижені заманауи цифрлық технологияны пайдалана отырып таныстыруға 

қабілет таныту;   

  

Цель курса: состоит в формировании системных знаний в области теории и 

методологии анализа социально-исторического процесса, понимании особенностей 

социального подхода к изучению истории. 

Содержание курса включает разделы, связанные с основными закономерностями 

социально-исторического развития, историей и современным состоянием 

фундаментальных социальных институтов общества. 

В результате изучения дисциплины «Социальная история» обучающийся будет: 

- классифицировать основные социально-исторические теории и методы изучения 

социально-исторических процессов; 

- понимать базовые закономерности социально-исторических процессов и принципы 

логической организации социально-исторической информации, демострировать это 

понимание в ходе организации обучающей интеракции; 

- применить полученные и усвоенные знания для поиска, сбора, анализа и синтеза 

информации гуманитарного направления, планирования процессов обучения; 

- решения задач по аналитической обработке и представлению материалов гуманитарного 

содержания; 

- осуществлять аналитическую обработку научных и статистических  данных, 

структурировать и систематизировать массивы гуманитарной информации; 

- обладать навыками установливать внутренние логические связи между социально-

историческими процессами и феноменами, используя различные научные инструменты 

на основе синтеза гуманитарного знания и современных общенаучных методов 

представления информации; 

- демонстрировать способность к сопоставлению и формулированию обобщающих 

выводов, оценке общественно-исторической значимости, причин и последствий тех или 

иных исторических событий и презентовать полученные результаты с пользованием 

современных цифровых технологий. 

 

The purpose of the course: is to form a system of knowledge in the theory and 

methodology of analysis of the socio-historical process, understanding the features of the social 

approach to the study of history. 

The content of the course includes sections related to the basic laws of socio-historical 

development, history and current state of the fundamental social institutions of society. 

As a result of studying the discipline «Social history» student will:  

- to classify the main socio-historical theories and methods of studying socio-historical 

processes;  
- to understand the basic laws of socio-historical processes and the principles of logical 

organization of socio-historical information, to demonstrate this understanding during the 

organization of educational interaction; 

- apply the acquired and acquired knowledge to search, collect, analyze and synthesize 

information in the Humanities, planning learning processes; 

- solving problems of analytical processing and presentation of materials of humanitarian 

content; 

- to be able to carry out analytical processing of scientific and statistical data, to structure and 

systematize arrays of humanitarian information; 

- have the skills to establish internal logical connections between socio-historical processes and 

phenomena, using various scientific tools based on the synthesis of humanitarian knowledge 

and modern General scientific methods of presenting information; 

- demonstrate the ability to compare and formulate generalizing conclusions, assess the social 

and historical significance, causes and consequences of certain historical events and present the 

results with the use of modern digital technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 
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Новая и новейшая история зарубежных стран 

New and modern history of foreign countries  

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

 Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы 

 Социально-экономическая история Казахстана 

            Social-economic history of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты: әлеуметтік-экономикалық тарихтың өзекті мәселелерін түсіну, 

әлеуметтік-экономикалық тарихтың өзекті мәселелеріне практикалық шешімдер үшін 

қажетті дағдылар мен қабілеттерді игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: әлеуметтік-экономикалық мәселелерді тарихи талдау. 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы. Дамудың негізгі кезеңдері. Мәселелер. 

Әкімшілік нарықтық экономикаға көшу модельдері. Қазақстанның экономикалық даму 

стратегиясы. Әлеуметтік тарих. Ауызша тарих. Күнделікті өмір тарихы. Қазақстанның 

әлеуметтік құрылымы. Аймақтық қарым-қатынас. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- елдің қазіргі әлеуметтік-экономикалық тарихының кезеңдерін сипаттау;  

- тарихи-әлеуметтік талдаудың әлеуметтік-экономикалық тарихында жүзеге асырылатын 

негізгі әдістемелік парадигмаларды айыру; 
- әлеуметтік-экономикалық үрдістердің негізгі заңдылықтарын және әлеуметтік-

экономикалық ақпаратты логикалық ұйымдастыруды ұғынуға, осы ұғынуды білім беруші 

интеракция кезінде таныту;  

- алынған және меңгерілген білімді гуманитарлық бағыттағы ақпаратты іздеу, жинау, 

талдау және жинақтауға, оқыту үрдісін жоспарлауға қолдану;  

- гуманитарлық мазмұндағы материалдарды аналитикалық талдау және жариялау 

бойынша міндеттерді шешу;  

- ғылыми және статистикалық мәліметтерді, сараптамалық талдау, гуманитарлық 

ақпаратты құрылымдау және жүйелеу;  

 

Цель дисциплины: формирование представления об актуальных проблемах 

социально-экономической истории,  овладение  навыками и умениями, необходимыми 

для решения научно-исследовательских задач и практических решений актуальных 

проблем социально-экономической истории. 

Содержание курса дисциплины: Исторический анализ  социально-экономических 

вопросов. Социально-экономическая  история Казахстана. Основные этапы развития. 

Проблемы. Модели перехода от административной экономики к рыночной. 

Экономические стратегии развития Казахстана. Социальная история. Устная история. 

История повседневности. Социальная структура Казахстана. Региональные 

взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины «Социально-экономическая история 

Казахстана» обучающийся будет: 

- охарактеризовать основных этапов развития социально-экономической истории;  

- различить основных методологических парадигм осуществлющиеся в социально-

экономической истории;  
- понимать базовые закономерности социально-исторических процессов и принципы 

логической организации социально-исторической информации, демострировать это 

понимание в ходе организации обучающей интеракции; 

- применить полученные и усвоенные знания для поиска, сбора, анализа и синтеза 

информации гуманитарного направления, планирования процессов обучения; 

- решения задач по аналитической обработке и представлению материалов гуманитарного 

содержания; 

- осуществлять аналитическую обработку научных и статистических  данных, 

структурировать и систематизировать массивы гуманитарной информации. 
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The purpose of the discipline: the formation of ideas about the actual problems of socio-

economic history, mastering the skills necessary to solve research problems and practical 

solutions to the actual problems of socio-economic history. 

Course content: Historical analysis of socio-economic issues. Socio-economic history of 

Kazakhstan. The main stages of development. Problems. Models of transition from 

administrative to market economy. Economic development strategies of Kazakhstan. Social 

history. Oral history. Alltagsgeschichte. Social structure of Kazakhstan. Regional interaction. 

As a result of studying the discipline «Social-economic history of Kazakhstan» student 

will:  

- describe the main stages of development of socio-economic history;  

- to distinguish the main methodological paradigms implemented in the socio-economic history;  

- to understand the basic laws of socio-historical processes and the principles of logical 

organization of socio-historical information, to demonstrate this understanding during the 

organization of educational interaction; 

- apply the acquired and acquired knowledge to search, collect, analyze and synthesize 

information in the Humanities, planning learning processes; 

- solving problems of analytical processing and presentation of materials of humanitarian 

content; 

- to carry out analytical processing of scientific and statistical data, to structure and systematize 

arrays of humanitarian information.   
Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстанның жаңа заман тарихы   

Новая история Казахстана      

New history of Kazakhstan   

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

Қазақстандағы демографиялық процестер 

Демографические процессы в Казахстане 

Demographic processesin Kazakhstan 

Пәннің мақсаты: Қазақстанның демографиялық саясатты іске асырудың негізгі 

векторларын оқыту, демографиялық процестердің сатылары мен мазмұнын талдау. 

  Пән мазмұны демографиялық процестерге, этно-демографиялық көрсеткіштер 

және этносаралық қарым-қатынастардың талдау бөлімдерін қамтиды. 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Қазақстан Республикасының демографиялық саясаттының негізгі бағыттарын білу;  

- этникалық психология мен этникалық менталитет негізгі ойларды және түрлі этникалық 

топтар мен қауымдастықтардың стереотиптерінің ерекшеліктерін анықтау; 

- өз бетінше және объективті ойлау және демография бойынша қажетті білімді қабылдау;  

- болашақ кәсіби қызметінде пән бойынша алған білімдерін дұрыс пайдалану;  

- қоғамның этнодемографиялық және этникалық қарым-қатынас процестерін талдау, 

болжау және модельдеу; 

- демографиялық процестердің, ғылыми демографияның ғылыми-зерттеу әдістерін және 

тұжырымдамалық аппараты  дағдылардын меңгеру;  

- кәсіби және басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін, әртүрлі дереккөздерінен 

(статистикалық мәліметтер,  бұқаралық-ақпарат құралдары, әлеуметтік тораптар, тарихи 

құжаттардан) алынған материалдарды топтастыру және түсіндіру. 

 

Цель дисциплины: изучение основных векторов реализации демографической 

политики в Казахстане, анализ этапов и содержания демографических процессов. 

Содержание дисциплины включает разделы анализа демографических процессов, 

этнодемографических показателей и межэтнических взаимоотношений. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- владеть основными направления демографической политики Республики Казахстан;  
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- определять основные специфические моменты и особенности этнопсихологии и 

этнической ментальности, стереотипов восприятия различных этнических групп и 

сообществ; 

- самостоятельно и объективно мыслить  и воспринимать необходимые знания по 

демографии;  

- правильно использовать знания, полученные по данной дисциплине в будущей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать, прогнозировать и моделировать процессы этнодемографического 

развития, а также межэтнических взаимотношений в обществе.  

- владеть методами исследования  и понятийным аппаратом науки демография, 

демографических процессов; 

- синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических 

данных, средств массовой информации, социальных сетей, исторической документации) для 

успешного осуществления профессиональной и иной деятельности. 
 

The purpose of discipline: the study of the main vectors of the demographic policy in 

Kazakhstan, the analysis of the stages and content of demographic processes. 

The content of the discipline includes sections of the analysis of demographic processes, 

ethnodemographic indicators and interethnic relations. 

 As a result of studying the discipline student will:  

- to know the main directions of demographic policy of the Republic of Kazakhstan;  

- to define the main specific moments and features of ethnopsychology and ethnic mentality, 

stereotypes of perception of various ethnic groups and communities; 

- independently and objectively think and perceive the necessary knowledge on demography;  

- properly use the knowledge gained in this discipline in future professional activity; 

- to analyze, predict and model the processes of ethnodemographic development, as well as 

interethnic relations in society.  

- own research methods and conceptual apparatus of science demography, demographic 

processes; 

- synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, 

historical documentation) for the successful implementation of professional and other activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

          Қазақстанның жаңа заман тарихы   

          Новая история Казахстана      

          New history of Kazakhstan   

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

          Итоговая государственная аттестация  

          Total state certification  

 

 Тарихи өлкетану 

 Историческое краеведение 

 Historical Regional Studies 

 Пәннің мақсаты: тарихи өлкетану негіздерін, тарихи ерекшеліктегі өлкетанулық 

ізденіс әдістемесінзерделеу, өлкенің тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени 

дамуын жан-жақты зерттеу.    

 Пән мазмұны өлкетанудың дамуын қамтиды және тарих ғылымдарындағы оның 

рөлін айқындайды. Өлкетанулық ізденіс, өлкетанулық талдау және өлкетанулық 

ағартушылық.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- белгілі бір өлкенің өткендегі және қазіргідегі тарихын зертеудің  ғылыми-әдістемелік 

негіздерін зерделеу және зерттеу әдістерінің (нақты оқу кітаптарының, өнеркәсіптік және 

мәдени орталықтардың, елді мекендердің және олардың құрауыштарының қазіргі 

тарихын - атап айтқанда, көшелер, саябақтар, скверлер, т.б.; нақты өңірлер мен 

аудандардың, кез келген басқа да тарихи-өлкетану білімінің) тарихын ашу; 
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- өңірдің тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуын зерттеуге және 

талдау; 

- өлкетану негіздері бойынша алған теориялық білімдерін сабақта және сабақтан тыс 

уақытта қолдану;  

- өз бетімен ғылыми-зерттеу жүргізу дағдыларына ие болуы;   

- тарихи және мәдени ескерткіштерді ажырата білу және салыстыру;   

- мұрағаттауға жататын материалдарды іріктеу және ұйымдастыруды жүзеге асыру;   

- тарихи оқиғалар, құбылыстар мен үрдістерге себеп-салдарлық байланыстағы талдауды  

деректік, тарихнамалық және этнографиялық материалдарға сүйеніп талдау жасау.  

 

Цель дисциплины: изучение основ исторического краеведения, методику 

краеведческого поиска с исторической спецификой, всестороннее исследовать 

историческое, социально-экономическое, политическое, культурное развитие региона. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы развития краеведения, роли и места 

ее в системе исторических наук. Краеведческий поиск, краеведческий анализ и 

краеведческое просветительство. 

В результате изучения дисциплины «Историческое краеведение» обучающийся 

будет: 

- раскрыть научно-методические основы практики изучения, в прошлом и настоящем, 

историю конкретного края (через изучение приемов исследования истории конкретных 

учебных, производственных, культурных центров, истории конкретных населенных 

пунктов и их составляющих - улиц, парков, площадей и т.д., истории конкретных 

районов и областей, каких-либо других краеведческих образований); 

- исследовать и анализировать историческое, социально-экономическое, политическое, 

культурное развитие края; 

- применять теоретический материал по историческому  краеведению на уроках и 

внеурочной работе;  

- иметь  навыки самостоятельной научной исследовательской работы;  

- различить и сравнить исторические и культурные памятники края; 

- осущесвить отбор и  организации материалов, подлежащих архивному хранению; 

- анализировать исторические события, явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, этнографических материалов.   
 

The purpose of discipline: learning the basics of local history, methodology of local history 

search historical specificity, to fully explore the historical, socio-economic, political, cultural 

development of the region. 

The content of the discipline covers the development of local history, its role and place in the 

system of historical Sciences. Regional search, regional analysis and regional enlightenment. 

  As a result of studying the discipline «Historical Regional Studies» student will:  

- to reveal the scientific framework for the practice of study, past and present, the history of a 

specific region (using the study methods of the study of the history of specific educational, 

professional, cultural centers, history of specific localities and their components - streets, parks, 

squares, etc., history of specific areas and regions, any other regional formations); 

- to study and analyze the historical, socio-economic, political and cultural development of the 

region; 

- apply theoretical material on historical local history in the classroom and extracurricular activities;  

- have the skills of independent research work;  

- distinguish and compare historical and cultural monuments of the region; 

- - to carry out the selection and organization of materials to be archived; 

- analyze historical events, phenomena, processes in cause-and-effect relations, using 

historiographical and ethnographic materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

   Қазақстан тарихы (ежелгі, орта ғасырдағы, жана заман). 

   История Казахстана (древность, средневековье, новое время).  

   History of Kazakhstan (antiquity, middle ages, modern times). 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 
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Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 

            Migration mobility of population 
Пәннің мақсаты: білім алушыларға саясат пен көші-қонның себептері мен 

тенденциялары, негізгі саяси бағыттар, мигранттарды қабылдаушы заңдылықтар туралы 

ақпарат беру. 

            Пән мазмұнына жаhандану шарасы негізіндегі әлеуметтік қайта құру факторының 

көші-қон рөлін айқындау; қоғам ішіндегі көші-қон және әлеуметтік-саяси өзгерістері 

арасындағы өзара байланысты айқындау, қарастыру; көші-қон процестерін реттеудегі 

саяси мүмкіндіктерін қарастыру жатады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- көші-қон үрдістерін зерттеуші теориялық тұжырымдарды, қазіргі қоғамдағы көші-қон 

үрдістерінің көлемділілігін түсіндіру;  

- көші-қон үрдістерінің қарама-қайшылығын, көші-қонның себеп-салдарлық байланысын 

көрсету; 

- жаһандық және жекелеген тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғыну;  

 - қазіргі көші-қон үрдістерінің басты себептерін айыруға; зерттеуге қажетті негізделген 

және сәйкес келетін ғылыми әдебиетті іздестіру дағдыларын дамыту;  

- халықтардың көші-қон үрдісінің ерекшеліктеріне талдау жасауға; алынған білімдері мен 

дағдыларын кәсіби қызметте пайдалану;  

- елде, әлемде болып жатқан тарихи-саяси, экономикалық үрдістерге ғылыми-

зерттеушілік әдістері арқылы талдауға және бағалау;  

- халықтардың көші-қон үрдістерінің негізгі себептері мен бағыттарын зерттеу және оны 

пайдалану.  

 

Цель дисциплины: дать обучающимся  информацию о причинах и тенденциях 

политики и миграции, основных политических направлениях, закономерностях 

принимающих мигрантов. 

Содержание дисциплины включает в себя определение миграционной роли фактора 

социальной перестройки на основе глобализации; рассмотрение, определение 

взаимосвязи между миграционными и социально-политическими изменениями внутри 

общества; рассмотрение политических возможностей в регулировании миграционных 

процессов. 

В результате изучения дисциплины «Миграционная мобильность населения» 

обучающийся будет: 

- объяснить теоретические концепции изучения миграционных процессов; объемность 

миграционных процессов в современном обществе;  

- показать противоречивость миграционных процессов, причинно-следственные 

последствия конфликтов; 

- понимать логику глобальных и частных историко-культурных, социально-политических 

и этнодемографических процессов;  

 - различать основные причины современных миграционных процессов; развивать 

навыки поиска обоснованной и соответствующей научной литературы, необходимой для 

исследований;  

- анализировать специфику миграционного процесса народов; применять полученные 

знания и навыки в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать историко-политических, экономических процессов 

происходящих в стране, мире, методами научно-исследовательских исследований;  

- исследовать основные причины и направления миграционных процессов народов и их 

использовать. 

 

Халықтың көші-қон ұтқырлығы 

Миграционная мобильность населения 
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The purpose of discipline: to give students information about the causes and trends of 

politics and migration, the main political directions, patterns of receiving migrants. 

Course contents includes definition of migration the role of social adjustment on the 

basis of globalization; consideration, determination of the relationship between migration and 

socio-political changes in society; consideration of policy options in the regulation of migration 

processes. 

 As a result of studying the discipline «Migration mobility of population» student will:  

- explain the theoretical concepts of the study of migration processes; the volume of migration 

processes in modern society;  

- to show the inconsistency of migration processes, cause-and-effect consequences of conflicts; 

- understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and 

ethnodemographic processes;  

 - to distinguish the main causes of modern migration processes; to develop the skills to search 

for reasonable and relevant scientific literature necessary for research; 

- to analyze the specifics of the migration process of peoples; to apply the acquired knowledge 

and skills in professional activities; 

- to analyze and evaluate the historical, political, economic processes taking place in the 

country, the world, the methods of research;  

- to investigate the main causes and directions of migration processes of peoples and their. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

             Этнодемография негіздері  

            Основы этнодемографии 

            Basics of ethnodemography 

 Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

 Қорытынды мемлекеттік аттестация 

 Итоговая государственная аттестация  

           Тotal state certification  

 

Қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания общественных дисциплин 

             Social science teaching methods 

Пәннің мақсаты:  білім алушыларға білім беру мекемелерінде қоғамдық пәндерді 

жаңа инновациялық технологиялар арқылы оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық 

және практикалық тұрғыдан меңгерту.  

Пәннің мазмұны: Қоғамтану білімдерін оқытудың қазіргі жағдайы мен 

мәселелері. Курсты оқыту кезінде негізгі ұғымдар,  басты идеялар мен теорияларды 

қалыптастыру, «Қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі курсында пәнаралық және 

курсаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкіндіктері. Пәнді оқыту барысында білім 

алушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру, Қоғамдық пәндерді оқытудағы 

заманауи білім беру технологиялары.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- педагогикалық қызметте оқытудың заманауи әдістерін, технологияларын және 

құралдарын пайдалану;  

- қоғамдық пәндерді оқытудағы білім беру қызметін жаңартылған білім мазмұнына сай 

жоспарлау және құру;  

- қоғамдық пәндер бойынша кәсіби қызметті жаңартылған білім мазмұнына сай тиімді 

жүзеге асыру және жетілдіре түсу үшін қажетті психологиялық және педагогикалық 

әдістер, тәсілдер мен құралдарды қолдану;  

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында инновациялық, ақпараттық-коммуникативтік 

білім беру технологияларын қолданудағы кәсіби шеберлікті таныту;  

- қысқа мерзімдік, орта мерзімдік, ұзақ мерзімдік білім беру жоспарларын, білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критерийлері мен дескрипторларын  жасау;  

- ынтымақтастық ортаны тудыру қабілетін таныту, оқушылардың бойында өзіне деген 

сенімді, жауапкершілікті, өзін-өзі талдауды дамыту.  
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Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение обучающимися 

особенностей процесса преподавания общественных дисциплин в учреждениях среднего 

специального образования, вузе посредством новых инновационных технологий.  

Содержание курса: Современное состояние и проблемы обществоведческого 

образования, Формирование основных понятий, ведущих идей, теорий при изучении 

курса. Возможности реализации межпредметных и внутрикурсовых связей в курсе 

«Методика преподавания общественных дисциплин». Организация познавательной 

деятельности учащихся при изучении курса. Современные образовательные технологии в 

преподавании обществознания.  

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания общественных 

дисциплин» обучающийся будет: 

-  использовать современные методы, технологии и средства в педагогической 

деятельности; 

- планировать и конструировать образовательную деятельность в преподавании 

общественных дисциплин в соответствии с обновленным содержанием образования; 

- использовать в педагогической деятельности истему психологических и педагогических 

методов, приемов и средств, необходимых для эффективного осуществления и 

совершенствования профессиональной   деятельности   в рамках  обновленного 

содержания образования по общественным дисциплинам; 

- демонстрировать профессиональное мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных образовательных технологий в условиях 

обновленного содержания образования; 

- разрабатывать краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные образовательные планы, 

критерии и дескрипторы оценивания учебных достижений обучающихся; 

- демонстрировать способность работать в команде и самостоятельно, создавать 

коллаборативную атмосферу, проявлять лидерские качества, готовность к управлению в 

профессиональной деятельности. 

 

The purpose of discipline: theoretical and practical development of students features of 

the process of teaching social disciplines in institutions of secondary special education, 

University through new innovative technologies.  

Course content: the Current state and problems of social science education, the 

Formation of basic concepts, leading ideas, theories in the study of the course. Possibilities of 

realization of inter-subject and intra-course connections in the course "Methods of teaching 

social disciplines". Organization of cognitive activity of students in the study of the course. 

Modern educational technologies in teaching social science. 

  As a result of studying the discipline «Social science teaching methods» student will:  

- to use modern methods, technologies and means in pedagogical activity; 

- plan and design educational activities in the teaching of social disciplines in accordance with 

the updated content of education; 

- to use a system of psychological and pedagogical methods, techniques and tools necessary for 

the effective implementation and improvement of professional activities within the updated 

content of education in social disciplines; 

- demonstrate professional skills with the use of innovative, information and communication 

educational technologies in the context of the updated content of education; 

- to develop short-term, medium-term, long-term educational plans, criteria and descriptors of 

assessment of educational achievements of students; 

- to demonstrate the ability to work in a team and independently, to create a collaborative 

atmosphere, to show leadership qualities, readiness for management in professional activities. 

        пререквизиттер / пререквизиты/prerequisites 

Педагогика, Тарихты оқыту әдістемесі 

Педагогика, Методика преподавания истории 

Рedagogy, History teaching methods 

постреквизиттер / постреквизиты/postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

https://studme.org/42883/pedagogika/sovremennoe_sostoyanie_problemy_obschestvovedcheskogo_obrazovaniya#580
https://studme.org/42883/pedagogika/sovremennoe_sostoyanie_problemy_obschestvovedcheskogo_obrazovaniya#580
https://studme.org/42890/pedagogika/strukturno-funktsionalnyy_analiz_soderzhaniya_uchebnogo_materiala_uroka_opredelenie_tseley_uroka#884
https://studme.org/42890/pedagogika/strukturno-funktsionalnyy_analiz_soderzhaniya_uchebnogo_materiala_uroka_opredelenie_tseley_uroka#884
https://studme.org/42891/pedagogika/vozmozhnosti_realizatsii_mezhpredmetnyh_vnutrikursovyh_svyazey_kurse_obschestvoznanie#150
https://studme.org/42891/pedagogika/vozmozhnosti_realizatsii_mezhpredmetnyh_vnutrikursovyh_svyazey_kurse_obschestvoznanie#150
https://studme.org/42893/pedagogika/organizatsiya_poznavatelnoy_deyatelnosti_uchaschihsya_pri_izuchenii_kursa_obschestvoznanie#790
https://studme.org/42893/pedagogika/organizatsiya_poznavatelnoy_deyatelnosti_uchaschihsya_pri_izuchenii_kursa_obschestvoznanie#790
https://studme.org/42894/pedagogika/sovremennye_obrazovatelnye_tehnologii_prepodavanii_obschestvoznaniya#148
https://studme.org/42894/pedagogika/sovremennye_obrazovatelnye_tehnologii_prepodavanii_obschestvoznaniya#148
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           Меthodos of  teaching  social and humanities sciences  

             Пәннің мақсаты: білім алушыларға білім беру мекемелерінде әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді жаңа инновациялық технологиялар арқылы оқыту процесінің 

ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту.  

Пәннің мазмұны: Әлеуметтік-гуманитарлық білімдерді оқытудың қазіргі жағдайы 

мен мәселелері. Курсты оқыту кезінде негізгі ұғымдар,  басты идеялар мен теорияларды 

қалыптастыру, «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі» курсында 

пәнаралық және курсаралық байланыстарды жүзеге асыру мүмкіндіктері. Пәнді оқыту 

барысында білім алушылардың танымдық қызметін ұйымдастыру, Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндерді оқытудағы заманауи білім беру технологиялары.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- педагогикалық қызметте оқытудың заманауи әдістерін, технологияларын және 

құралдарын пайдалану;  

- әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудағы білім беру қызметін жаңартылған білім 

мазмұнына сай жоспарлау және құру;  

- әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша кәсіби қызметті жаңартылған білім 

мазмұнына сай тиімді жүзеге асыру және жетілдіре түсу үшін қажетті психологиялық 

және педагогикалық әдістер, тәсілдер мен құралдарды қолдану;  

- жаңартылған білім мазмұны жағдайында инновациялық, ақпараттық-коммуникативтік 

білім беру технологияларын қолданудағы кәсіби шеберлікті таныту;  

- қысқа мерзімдік, орта мерзімдік, ұзақ мерзімдік білім беру жоспарларын, білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың критерийлері мен дескрипторларын  жасау;  

- ынтымақтастық ортаны тудыру қабілетін таныту, оқушылардың бойында өзіне деген 

сенімді, жауапкершілікті, өзін-өзі талдауды дамыту.  
 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое осмысление обучающимися 

особенностей процесса преподавания социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях образования посредством новых инновационных технологий.  

Краткое содержание дисциплины: Современное состояние и проблемы 

социально-гуманитарного образования, Формирование основных понятий, ведущих идей, 

теорий при изучении курса. Возможности реализации межпредметных и внутрикурсовых 

связей в курсе «Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин». 

Организация познавательной деятельности учащихся при изучении курса. Современные 

образовательные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания социально-

гуманитарных дисциплин» обучающийся будет: 

- использовать современные методы, технологии и средства в педагогической 

деятельности; 

- планировать и конструировать образовательную деятельность в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин в соответствии с обновленным содержанием 

образования; 

- использовать систему психологических и педагогических методов, приемов и средств, 

необходимых для эффективного осуществления и совершенствования 

профессиональной   деятельности   в рамках  обновленного содержания образования по 

социально-гуманитарным дисциплинам; 

- демонстрировать профессиональное мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных образовательных технологий в условиях 

обновленного содержания образования; 

- разрабатывать краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные образовательные планы, 

критерии и дескрипторы оценивания учебных достижений обучающихся; 

- демонстрировать способность работать в команде и самостоятельно, создавать 

коллаборативную атмосферу, проявлять лидерские качества, готовность к управлению в 

профессиональной деятельности. 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин 

https://studme.org/42883/pedagogika/sovremennoe_sostoyanie_problemy_obschestvovedcheskogo_obrazovaniya#580
https://studme.org/42883/pedagogika/sovremennoe_sostoyanie_problemy_obschestvovedcheskogo_obrazovaniya#580
https://studme.org/42890/pedagogika/strukturno-funktsionalnyy_analiz_soderzhaniya_uchebnogo_materiala_uroka_opredelenie_tseley_uroka#884
https://studme.org/42890/pedagogika/strukturno-funktsionalnyy_analiz_soderzhaniya_uchebnogo_materiala_uroka_opredelenie_tseley_uroka#884
https://studme.org/42891/pedagogika/vozmozhnosti_realizatsii_mezhpredmetnyh_vnutrikursovyh_svyazey_kurse_obschestvoznanie#150
https://studme.org/42891/pedagogika/vozmozhnosti_realizatsii_mezhpredmetnyh_vnutrikursovyh_svyazey_kurse_obschestvoznanie#150
https://studme.org/42893/pedagogika/organizatsiya_poznavatelnoy_deyatelnosti_uchaschihsya_pri_izuchenii_kursa_obschestvoznanie#790
https://studme.org/42894/pedagogika/sovremennye_obrazovatelnye_tehnologii_prepodavanii_obschestvoznaniya#148
https://studme.org/42894/pedagogika/sovremennye_obrazovatelnye_tehnologii_prepodavanii_obschestvoznaniya#148
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 The purpose of discipline: theoretical and practical understanding of the peculiarities of 

the process of teaching students social and humanitarian disciplines in educational institutions 

through new innovative technologies.  

Summary of discipline: the Current state and problems of social and humanitarian 

education, the Formation of basic concepts, leading ideas, theories in the study of the course. 

Opportunities for the implementation of interdisciplinary and intra-course relationships in the 

course " Methods of teaching social and humanitarian disciplines." Organization of cognitive 

activity of students in the study of the course. Modern educational technologies in teaching 

social and humanitarian disciplines. 

As a result of studying the discipline «Меthodos of  teaching  social and humanities 

sciences» student will:  

- to use modern methods, technologies and means in pedagogical activity; 

- plan and design educational activities in the teaching of social and humanitarian disciplines in 

accordance with the updated content of education; 

- to use a system of psychological and pedagogical methods, techniques and tools necessary for 

the effective implementation and improvement of professional activities within the updated 

content of education in the social and humanitarian disciplines; 

- demonstrate professional skills with the use of innovative, information and communication 

educational technologies in the context of the updated content of education; 

- to develop short-term, medium-term, long-term educational plans, criteria and descriptors of 

assessment of educational achievements of students; 

- to demonstrate the ability to work in a team and independently, to create a collaborative 

atmosphere, to show leadership qualities, readiness for management in professional activities. 

пререквизиттер / пререквизиты/prerequisites 

Педагогика, Тарихты оқыту әдістемесі 

Педагогика, Методика преподавания истории 

Рedagogy, History teaching methods 

постреквизиттер / постреквизиты/postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

Total state certification  

 
  

 

 


