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     6В01602 – Сандық гуманитаристика 

6В01602 – Цифровая гуманитаристика 

6В01602 – Digital Humanities 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit 

«Цифрлы тарих», «Аналитикалық демография»  траекториялары бойынша жалпы білім 

беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Цифровая 

история», « Аналитическая демография » 

General educational disciplines for educational trajectories: « Digital history», «Analytical 

demography» 

1.  

EКN-2101 

OEР -2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты 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 

«Цифрлы тарих», «Аналитикалық демография»  траекториялары бойынша  базалық 

пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Цифровая история», 

«Аналитическая демография» 

Basic disciplines for educational trajectories : «Digital history», «Analytical demography» 

2.  

АЕТ-1202 

SEI -1202 

SEH-1202 

Әлеуметтік-экономикалық тарих  

Социально-экономическая история  

Socio-economic history 
5 

AED-1202 

SED -1202 

SDE-1202 

Әлеуметтік этнография және демография  

Социальная этнография и демография  

Social Demography and Ethnography 

3.  

KET-2203 

DIK -2203 

AHK-2203 

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана  

Ancient History of Kazakhstan 
5 

EOKT-2203 Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы  
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DSIK -2203 

AMHK-2203 

Древняя и средневековая история Казахстана  

Ancient and medieval history of Kazakhstan 

4.  

ShETT-3205 

IIZS -3204 

HHFC-3204 

Шет елдер тарихының тарихнамасы  

Историография истории зарубежных стран  

Historiography of the history of foreign countries 

8 

KTDT-3204 

 

IIIK -3222 

 

SSHHK-3204 

Қазақстан тарихының деректануы мен 

тарихнамасы  

Источниковедение и историография истории 

Казахстана  

Source study and historiography of history of 

Kazakhstan 

5.  

CTMK-1205 

CIBS -1205 

DHIS-1205 

Цифрлы тарих: мамандыққа кіріспе  

Цифровая история: введение в специальность  

Digital history: introduction to the specialty 
 

 

5 
CT(DH)M-1205 

СI(DH)P -1205 

DHPTS-1205 

Цифрлы тарих (digital history): мәселелер, 

технологиялар, шешімдер  

Цифровая история (digital history): проблемы, 

технологии, решения  

Digital history: problems, technologies, solutions 

6.  

Arh - 1206 

Arh - 1206 

Arch - 1206 

Археология 

Археология 

Archeology 
5 

EArh -1206 

EArh -1206  

EArch -1206 

Этноархелогия  

Этноархеология  

Ethnoarcheology 

7.  

ZhM-1207 

VM -1207 

HM-1207 

Жоғары математика  

Высшая математика  

Higher Mathematics 
7 

Mat-1207 

Mat -1207 

Math-1207 

Математика  

Математика  

Mathematics 

8.  

MMZAT-3208 

AMSIT -3208 

AMMIT-3208 

Мұрағаттану және мұражайтану: заманауи 

ақпараттық технологиялар  

Архивоведение и музееведение: современные 

информационные технологии  

Archive and museology: modern information 

technologies 
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VMMK-3208 

OSVA -3208 

BCVA-3208 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, 

кітапханаларды құру негіздері  

Основы создания виртуальных архивов, музеев, 

библиотек  

Basics of creating virtual archives, museums, libraries 

9.  

TD-3209 

ID -3209 

HD-3209 

Тарихи демография  

Историческая демография  

Historical Demography 
5 

TO-3209 

IK -3209 

HSll-3209 

Тарихи өлкетану  

Историческое краеведение  

Historical study of local lore 

10.  
RIPZhK-3210 

KUPRI -3210 

KCPRE-3210 

Ресей империясының протектораты жағдайындағы 

Қазақстан  

Казахстан в условиях протектората Российской 

империи  

Kazakhstan in the conditions of protectorate of the 

Russian Empire 

5 
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KZhT-3210 

NIK -3210 

CHK-3210 

Қазақстанның жаңа тарихы  

Новая история Казахстана  

Contemporary history of Kazakhstan 

11.  

KS-2211 

PS -2211 

AS-2211 

Қолданбалы статистика  

Прикладная статистика  

Applied Statistics 

5 

GZSA-2211 

SMGI -2211 

SMHR-2211 

Гуманитарлық зерттеулердегі статистикалық 

әдістер  

Статистические методы в гуманитарных 

исследованиях  

Statistical methods in humanitarian research 

12.  

KGM-3212 

KGM -3212 

CGM-3212 

Компьютерлік графика және 3D модельдеу  

Компьютерная графика и 3D моделирование  

Computer graphics and 3D modeling 

5 
CGAN-3212 

OACG -3212 

BADH-3212 

Цифрлық гуманитаристикадағы алгоритм негіздері  

Основы алгоритмизации в цифровой 

гуманитаристике  

Basics of Algorithmization in Digital Humanities 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Цифрлы тарих», «Аналитикалық демография»  траекториялары бойынша  

кәсіптендіру  пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Цифровая история 

», «Аналитическая демография» 

Profile courses for educational trajectories : «Digital history», «Analytical demography» 

13.  

AZhK-1313 

VIS -1313 

IIS-1313 

Ақпараттық жүйелерге кіріспе  

Введение в информационные системы  

Introduction to Information Systems 
5 

AZhN-1313 

OIS -1313 

BIS-1313 

Ақпарат жүйелерінің негіздері  

Основы информационных систем  

The Basics of Information systems 

14.  

KDT-4314 

DIK -4314 

DHK-4314 

Қазақстанның демографиялық тарихы  

Демографическая история Казахстана  

Demographic history of Kazakhstan 
6 

TG-4314 

IG -4314 

HG-4314 

Тарихи география  

Историческая география  

Historical geography 

15.  

KGWD-4315 

KGWD -4315 

CGWD-4315 

Компьютерлік графика және Web-дизайн 

Компьютерная графика и Web-дизайн 

Computer graphics and Web-design 
5 

MZT-4317 

IAD -4317 

DM-4317 

Мәліметтерді зияткерлік талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining 

16.  

ShKTMM-4315 

IKNVK -4315 

HCHEK-4315 

Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы 

Историко-культурное наследие Восточного 

Казахстана 

Historical and cultural heritage of East Kazakhstan 

5 

DSDB-4318 

DPDP -4318 

PPDF-4318 

Демографиялық саясат және демографиялық 

болжам 

Демографическая политика и демографическое 

прогнозирование 

Population policy and demographic forecasting 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

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

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

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

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

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

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

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

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

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; 

17.  

AMT-4316 

IMK -4316 

HWC-4316 

Әлемдік мәдениет тарихы 

История мировой культуры 

The history of world culture 

5 AGPOA-4318 

 

MPSGD -4318 

 

MTSHS-4318 

Әлеуметтік –гуманитарлық пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин  

Methods of teaching social-humanitarian sciences 

18.  

DMAT-4316 

MTDM -4316 

MTDM-4316 

Data Mining әдістері мен технологиялары 

Методы и технологии Data Mining 

Methods and Technologies Data Mining 5 

IZhZhT-4319 

TRPS -4319 

SET-4319 

Іздеу жүйелерімен жұмыс істеу технологиялары 

Технологии работы с поисковыми системами 

Search engine technologies 

19.  

CTKTO-4317 

MPIIC -4317 

MTHUD-4317 

Цифрлық технологияларды қолданумен тарихты 

оқыту әдістемесі 

Методика преподавания истории с использованием 

цифровых технологии 

Methods of teaching history using digital technology 5 

HA-4319 

SN -4319 

SP-4319 

Халық әлеуметтануы 

Социология народонаселения 

Sociology of population 
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5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

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

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

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

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

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

В результате изучения курса обучающийся будет: 

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

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

основам безопасности жизнедеятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

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

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

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

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

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

protect the state. 

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

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

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

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

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

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

field of legal and normative-technical acts; 

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

institutions, activities for action in extreme situations; 

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

ecology and safety fundamentals; 

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

of modern information and communication and innovative technologies; 

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

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

the concept of updated content of education;  

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

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

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

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

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

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

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

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

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

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

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

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

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

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

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

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

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

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

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

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

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

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

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

resources and environmental protection.  

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

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

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

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

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

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

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

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

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

regional and local levels; 

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

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

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

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

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

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

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

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. 

 

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; 
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2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін 

қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики, организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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

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

view of the system and logic of business. 

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

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

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

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

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. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

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

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

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

«Человек. Общество. Право». 

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

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

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. 
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Әлеуметтік-экономикалық тарих  

Социально-экономическая история  

Socio-economic history 

Пән мақсаты - әр түрлі тарихи кезеңдерде қоғамның материалдық өмірінің 

ерекшеліктері, генезистің ретроспективті талдау әдістері және шаруашылық жүргізу 

тәсілдері мен тарихи бірлік пен тәуелділіктің дамуы туралы білімді қалыптастыру. 

Пән мазмұны - әлеуметтік-экономикалық мәселелерді тарихи талдау. Шығыстың 

дәстүрлі қоғамдарының әлеуметтік-экономикалық өмірі. Ежелгі Грекияның әлеуметтік-

экономикалық тарихы және экономикалық ойы. Еуропа мен Азияның орта 

ғасырларындағы әлеуметтік-экономикалық ойы. XIX, XX, XXI ғасырдағы әлеуметтік-

экономикалық көзқарастар мен тарих. Әлеуметтік-экономикалық тарихтың дереккөздері. 

Зерттеу тәсілдері мен әдістері. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық тарихы. 

Қазақстанның экономикалық дамуының келешегі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде танымдық және практикалық іс-

әрекет процесінде жаңа құзыреттіліктерге ие болу; 

- әлеуметтік-экономикалық тарихтың маңызды тарихнамалық мәселелерін, 

заңдылықтарын, кезеңдерін, терминологиясын анықтау; 

- тарихты зерттеудегі әлеуметтік-экономикалық тарихтың маңыздылығын зерттеу; 

- статистикалық тапсырмаларды орындау және тарихи-экономикалық көрсеткіштер 

жүйесін талдау үшін ақпараттық технологияны қолдану; 

- әлеуметтік-экономикалық тарих саласындағы білімді оқу және тәрбие процесінде 

қолдана білу; 

-әлеуметтік-экономикалық тарих саласындағы білімді ғылыми-зерттеу қызметінде 

пайдалану. 

 

Цель курса - дисциплина формирует знания об особенностях материальной жизни 

общества в различные исторические периоды, методах ретроспективного анализа 

генезиса и развития способов хозяйствования и исторического единства и зависимости. 

Содержание дисциплины представляет собой исторический анализ социально-

экономических проблем. Социально-экономическая жизнь традиционных обществ 

Востока. Социально-экономическая история и экономическая мысль Древней Греции. 

Социально-экономическая мысль Европы и Азии в средние века. Социально-

экономические взгляды и история XIX, XX, XXI веков. Источники социально-

экономической истории. Методы и методы исследования. Социально-экономическая 

история Казахстана. Перспективы экономического развития Казахстана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

– приобретать новые компетенции в процессе познавательной и практической 

деятельности  в рамках программы «Рухани жаңғыру»; 

- выявлять специфику, закономерности,   основные   этапы, терминологию, 

важнейшие историографические проблемы социально-экономической истории; 

- исследовать значение социально-экономической истории в изучении истории ; 

-использовать информационные технологии для выполнения статистических 

заданий и проведения анализа системы историко-экономических показателей; 

-применять знания в области социально-экономической истории в учебном и 

воспитательном процессе; 

-использовать  знания  в  области  социально-экономической  истории в  научно-

исследовательской деятельности. 

 

The discipline forms knowledge with features of material life of society in various 

historical periods, methods of retrospective analysis of genesis and development of ways of 

managing, and historical unity and dependence.  

The content of the discipline is a historical analysis of socio-economic problems. Social 

and economic life of traditional societies of the East. Socio-economic history and economic 
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thought of Ancient Greece. Socio-economic thought of Europe and Asia in the Middle Ages. 

Socio-economic views and history of the XIX, XX, XXI centuries. Sources of socio-economic 

history. Methods and research methods. Socio-economic history of Kazakhstan. Prospects for 

the economic development of Kazakhstan. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

– to acquire new competences in the process of cognitive and practical activities in the 

framework of the program "Ruhani zhangyru"; 

- - identify specifics, patterns, milestones, terminology, the most important 

historiographic problems of socio-economic history; 

- explore the importance of socio-economic history in the study of history; 

-use information technology to perform statistical tasks and analyze the system of 

historical and economic indicators; 

- apply knowledge in the field of socio-economic history in the educational and 

educational process; 

-use knowledge in the field of socio-economic history in research activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану, Экономика және 

кәсіпкерліктің негіздері  

Современная история Казахстана, Политология-социология, Основы экономики и 

предпринимательства  

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology, The basics of Economics 

and entrepreneurship 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның демографиялық тарихы 

Демографическая история Казахстана 

Demographic history of Kazakhstan 

 

Әлеуметтік этнография және демография  

Социальная этнография и демография  

Social Demography and Ethnography 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде әлемдегі және Қазақстандағы этно-

демографиялық процестердің әлеуметтік, тарихи, моральдық-этикалық негіздерінің мәні 

туралы теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ қоғамның этно-демографиялық 

мәселелерін реттеуді және оңтайландырудың институционалды тетіктерін қалыптастыру.  

Пән мазмұны - Қазіргі этнография және демография. Этнодемография және 

сабақтас пәндер. Популяция туралы ақпарат көздері. Демография пәні мен әдісі. Жетекші 

демографтар, негізгі мектептер мен бағыттар. Әлеуметтік жұмыста мамандар даярлау 

жүйесіндегі әлеуметтік демографияның орны. Әлеуметтік демография әдістері. 

Этносоциология ғылыми пән ретінде. Этносоциологияның пәні, функциялары. 

Этнография мен демографияның концептуалды және категориялық аппараты. Популяция 

дамуының негізгі бағыттары. Демографиялық даму көрсеткіштері. Демографиялық 

құрылымдар және оларды өлшеу. Халықтың ұлттық және нәсілдік құрамы. Әлемдегі 

этнографиялық процестер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды 

толығымен қабылдайтын топта жұмыс істеу; 

- ғаламдық, ұлттық және аймақтық, өз елінің және әлеуметтік-мәдени кеңістіктің 

этномәдени дамуының ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс барысында бұл аққпаратты 

қолданады; 

- әртүрлі ұлттық-этникалық, гендерлік және жас ерекшеліктері мен әлеуметтік-

таптық топтардың мінез-құлқын, сондай-ақ азаматтардың әлеуметтік жағдайын 

қамтамасыз ететін инфрақұрылымды ескереді; 
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- психологиялық және педагогикалық білімді әлеуметтік, ұлттық-мемлекеттік және 

тұлғалық даму мәселелерін, жеке адам мен қоғамның әлеуметтік әл-ауқатының 

мәселелерін шешуде тиімді қолданады; 

- әлемдегі болып жатқан этнографиялық процестерді түсініп, талдау жасайды. 

 

 

Цель курса - сформировать у студентов теоретические знания о сущности 

социальных, исторических, морально-этических основах этнодемографических процессов 

в мире и России, а также институциональных механизмах регулирования и оптимизации 

решения этнодемографических проблем общества.  

Содержание дисциплины – Современная этнография и демография. 

Этнодемография и смежные дисципли-ны. Источники данных о населении. Предмет и 

метод демографии. Ведущие демографы, основные школы и направления. Место 

социальной демографии в системе подготовки специалистов по социальной  работе.  

Методы  социальной  демогра-фии.  Этносоциология  как  научная  дисциплина. Предмет, 

функции этносоциологии. Понятийно-категориальный аппарат этнографии и де-

мографии. Основные  тенденции  развития населения. Показатели демографического 

развития. Демографические структу-ры и их измерение. Национальный и расовый состав 

населения. Этнографические процессы в мире. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- работает в группе, которая полностью воспринимает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- использует эту информацию в работе с учетом особенностей этнокультурного 

развития глобальной, национальной и региональной, своей страны и социально-

культурного пространства.; 

- учитывает различные национально-этнические, гендерные и возрастные 

особенности и поведение социально-классовых групп, а также инфраструктуру, 

обеспечивающую социальное положение граждан . ; 

-эффективно использует психологическое и педагогическое образование в решении 

вопросов социального, национально-государственного и личностного развития, 

социального благополучия личности и общества; 

- понимает и анализирует происходящие в мире этнографические процессы. 

 

The discipline forms knowledge about ethnic problems related not only to the placement, 

migration of individual peoples, but also ethnopsychological and ethnosocial aspects; theories 

and methodology of social demography, forms an idea of the role of crisis phenomena in the 

development and placement of the population, technology modeling the age and sex structure of 

the population, determining the quality of the population. 

The content of the discipline - Modern ethnography and demography. Ethnodemography 

and related disciplines. Sources of population data. The subject and method of demography. 

Leading demographers, major schools and directions. The place of social demography in the 

system of training specialists in social work. Methods of social demography. Ethnosociology as 

a scientific discipline. Subject, functions of ethnosociology. Conceptual and categorical 

apparatus of ethnography and demography. The main trends in population development. 

Demographic development indicators. Demographic structures and their measurement. National 

and racial composition of the population. Ethnographic processes in the world. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

-working in a group that fully embraces social, ethnic, confessional and cultural 

differences; 

- uses this information in work taking into account features of ethnocultural development 

of global, national and regional, the country and socially-cultural space.; 

- takes into account various national and ethnic, gender and age characteristics and 

behavior of social and class groups, as well as the infrastructure that ensures the social status of 

citizens . ; 
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- effectively uses psychological and pedagogical education in addressing issues of social, 

national-state and personal development, social well-being of the individual and society.; 

- understands and analyzes the ethnographic processes taking place in the world. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану, Экономика және 

кәсіпкерліктің негіздері  

Современная история Казахстана, Политология-социология, Основы экономики и 

предпринимательства  

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology, The basics of Economics 

and entrepreneurship 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның демографиялық тарихы 

Демографическая история Казахстана 

Demographic history of Kazakhstan 

 

Қазақстанның ежелгі тарихы  

Древняя история Казахстана  

Ancient History of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты – тас, қола және темір ғасырлар дәуірінің Қазақстан 

тарихымен, көшпелі өркениеттер теориясымен байланысты тарихи материалдармен 

жұмыс істеу және олардың отырықшы-егіншілікпен өзара әрекеттесуін қалыптастыру. 

Пән мазмұны - Тас дәуіріндегі Қазақстан. Қазақстандағы қола дәуірі. Ерте темір 

дәуіріндегі рулық одақтар. Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік құрылыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- Отандық тарих эволюциясының жалпы картинасының бірізділігін талдау; 

- дүниежүзілік және отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен оқиғалары, танымның 

эмпирикалық және теориялық деңгейлері, тарихи таным принциптері мен әдістері туралы 

білімді меңгеру; 

- жаһандық және жеке тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этно-демографиялық 

үдерістердің логикасын талдау; 

- қазіргі тарихнаманың, тарих теориясының, деректану теориясының негізгі 

тәсілдерін меңгеру; 

- тарихи ғылымда өзекті бағыттардың ғылыми әлеуетін пайдалану. 

 

Цель 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. 

Содержание дисциплины – Казахстан в эпоху каменного века. Эпоха бронзы на 

территории Казахстана. Племенные союзы в эпоху раннего железа. Ранние 

госцдарственные образования на территории Казахстана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- анализировать последовательности общей картины эволюции отечественной 

истории; 

- владеть знаниями об основных периодах и событиях всемирной и отечественной 

истории, эмпирическом и теоретическом уровнях познания, принципах и методах 

исторического познания; 

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

политических, этно-демографических процессов; 

- владеть основными подходами современной историографии, теории  истории, 

источниковедение; 

- использовать научный потенциал  актуальных направлений в исторической науке. 
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The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills of working 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 the settled agricultural. 

The content of the discipline is Kazakhstan during the Stone Age. The era of bronze in 

Kazakhstan. Tribal alliances in the early Iron Age. Early state education in Kazakhstan. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- analyze the sequence of the overall picture of the evolution of Russian history; 

- possess knowledge about the main periods and events of world and national history, 

empirical and theoretical levels of knowledge, principles and methods of historical knowledge; 

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

demographic processes; 

- master the basic approaches of modern historiography, theory of history, source studies; 

- to use the scientific potential of current trends in historical science. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Археология/ Археология/ Аrchaeology 

Тарихи өлкетану/Историческое краеведение/ Historical Local History 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы /Древняя и средневековая 

история Казахстана /Ancient and medieval history of Kazakhstan 

Қазақстанның жаңа тарихы /Новая история Казахстана /Contemporary history of 

Kazakhstan 

 

Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы  

Древняя и средневековая история Казахстана  

Ancient and medieval history of Kazakhstan 

Курстың мақсаты - проблемалық оқыту әдістері арқылы пән алғашқы 

мемлекеттердің қалыптасуы мен даму уақытына және соған байланысты проблемаларға, 

мысалы, прото-күйлердің қалыптасу процестеріне, социогенезге қатысты тұтас көзқарас 

қалыптастырады; қазақ ұлтының пайда болу проблемасын дәйекті түрде қамту, қазақ 

мемлекеттілігінің пайда болуы мен оның дамуы, этникалық территория мен өзіндік 

ұлттық мәдениеттің қосылуы. 

Курстың қысқаша мазмұны - тас дәуіріндегі Қазақстан. Қазақстандағы қола дәуірі. 

Ерте темір дәуіріндегі рулық одақтар. Қазақстандағы ерте мемлекеттік білім. Ерте және 

дамыған орта ғасырлық мемлекеттер (VI - ХІІІ ғ. басы) 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- қазіргі тарихнаманың, тарих теориясының, деректану теориясының, тарих 

ғылымындағы өзекті бағыттардың ғылыми әлеуетін ұғынудың негізгі тәсілдерін 

меңгерген; 

- дүниежүзілік және отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен оқиғалары, танымның 

эмпирикалық және теориялық деңгейлері, тарихи таным принциптері мен әдістері туралы 

білімдерді игереді; 

- жаһандық және жеке тарихи-мәдени, әлеуметтік-саяси, этно-демографиялық 

процестердің байланысын қалыптастырады; 

- ежелгі және орта ғасыр кезеңдерінің ерекшеліктерін талдайды; 

- қазақ мемлекеттілігінің пайда болуы, этникалық аумақ пен өзіндік ұлттық 

мәдениеттің қалыптасуы негізгі ұғымдарын жүйелейді. 

 

Цель курса - через методики проблемного обучения дисциплина формирует 

целостное представление о времени становления и развития первых государств и 

связанных с этим проблем, таких, как процессы формирования протогосударств, 

социогенеза;  последовательное освещение проблемы происхождения казахской 

народности, освещение вопросов возникновение казахской государственности и его 

развития, сложение этнической территории и самобытной национальной культуры. 



 

17 

 

Содержание курса - Казахстан в эпоху каменного века. Эпоха бронзы на 

территории Казахстана. Племенные союзы в эпоху раннего железа. Ранние 

госцдарственные образования на территории Казахстана. Государства раннего и 

развитого средневековья (VI - начало XIII ВВ.)  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- владеет основными подходами современной историографии, теории  истории, 

источниковедение, осознание научного потенциала  актуальных направлений в 

исторической науке; 

- оперирует знаниями об основных периодах и событиях всемирной и 

отечественной истории, эмпирическом и теоретическом уровнях познания, принципах и 

методах исторического познания; 

- формулирует  связи  глобальных и частных историко-культурных, социально-

политических, этно-демографических процессов; 

- анализирует особенности периодов древности и средневековья; 

- систематизирует основные понятия возникновение казахской государственности, 

сложение этнической территории и самобытной национальной культуры. 

 

The purpose of the course - through the methods of problem-based learning, the 

discipline forms a holistic view of the time of formation and development of the first states and 

related problems, such as the processes of formation of proto-states, sociogenesis; consistent 

coverage of the problem of the origin of the Kazakh nationality, coverage of the emergence of 

Kazakh statehood and its development, the addition of ethnic territory and original national 

culture. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- owns the basic approaches of modern historiography, theory of history, source studies, 

awareness of the scientific potential of current trends in historical science; 

- operates with knowledge about the main periods and events of world and national 

history, empirical and theoretical levels of knowledge, principles and methods of historical 

knowledge; 

- formulates links between global and private historical, cultural, socio-political, ethno-

demographic processes; 

- analyzes the features of the periods of antiquity and the middle ages; 

- systematizes the basic concepts of the emergence of the Kazakh statehood, the addition 

of ethnic territory and original national culture. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Археология /Археология/ Archeology 

Тарихи өлкетану/Историческое краеведение/ Historical Local History 

Ежелгі Қазақстан арихы /Древняя история Казахстана / Ancient history of 

Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның жаңа тарихы/Новая история Казахстана/Contemporary history of 

Kazakhstan 

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы/Новая и новейшая история 

зарубежных стран/Modern and Contemporary History of foreign countries 

 

Шет елдер тарихының тарихнамасы  

Историография истории зарубежных стран  

Historiography of the history of foreign countries 

Пәнді оқытудың мақсаты – кәсіби қарым-қатынаста және мәдениетаралық 

коммуникацияда кәсіби мәселелерді шешудің негізгі дағдыларын қалыптастыру; тарихи 

материалдарды жинау бойынша аналитикалық, жүйелі операцияларды жүзеге асыру; 

тарихнамалық, деректанулық талдау әдістерінде және зерттеуде заманауи әдістерді 

қолдануға бағыттау. 
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Курстың қысқаша мазмұны - ортағасырлық тарихнама: ежелгі прогматизмнен 

ортағасырлық провиденциализмге дейін. Қайта өрлеу дәуірінің тарихнамасы. Скрабтар 

мектебі (XVII-XVIII ғғ.). Ағартудың тарихи ойы. XIX ғасырдағы Батыс 

тарихнамасындағы романтикалық бағыт ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы тарихи 

білімнің ғылымға айналуы. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы тарихнамадағы 

теориялық ізденістер. Позитивизм. ХХ ғасыр тарихнамасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын талдайды; 

-экономикалық, әлеуметтік, саяси, табиғи-климаттық, мәдени, құқықтық, 

демографиялық параметрлер арасындағы жүйелі өзара байланысты белгілейді, олар 

тарихи процестердің барысы мен барысына өзара ықпал етеді; 

- әр түрлі тарихи дәуірлерге және әлемнің әр түрлі өңірлеріне қатысты нақты 

тарихи материалды модельдейді; 

- Тарихи дереккөздердің типологиясы мен талдауын жүргізеді, сауатты ғылыми 

тұжырымдар мен теориялық қорытындыларды жасайды. 

- Дүниежүзілік тарих пен Еуропа мен АҚШ-тағы жаңа және қазіргі заманның 

маңызды тарихи оқиғаларының негізгі проблемаларының әртүрлі концепцияларын 

модельдейді. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование основных навыков решения 

профессиональных проблем в профессиональном общении и межкультурной 

коммуникации; в осуществлении аналитических, системных операций по сбору 

исторических материалов; в методах историографического, источниковедческого анализа 

и применения современных методов в исследовании; 

Содержание курса - Средневековая историография: от античного прогматизма к 

средневековому провиденциализму. Историография эпохи Возрождения. Эрудитская 

школа (XVII-XVIII вв.). Историческая мысль эпохи Просвещения. Романтическое 

направление в западной историографии XIX в. Превращение исторических знаний в 

науку в первой половине XIX в. Теоретические поиски в историографии во второй 

половине XIX века. Позитивизм. Историография XX в. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- анализирует основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской  позиции; 

- устанавливает системную взаимосвязь между экономическими, социальными, 

политическими, природно-климатическими, культурологическими, правовыми, 

демографическими параметрами, которые взаимообусловлено влияют на течение и ход 

исторических процессов; 

- моделирует конкретно исторический материал применительно к разным 

историческим эпохам и разным регионам мира; 

- производит типологию и анализ исторических источников, делать грамотные 

научные выводы и теоретические обобщения. 

- моделирует различные концепции основных проблем всемирной истории и 

важнейших исторических событий нового и новейшего времени в Европе и США. 

 

Discipline is aimed at the formation of basic skills in solving professional problems, in 

professional communication and intercultural communication; in the implementation of 

analytical, systemic operations for the collection of historical materials; in the methods of 

historiographical, source study analysis and application of modern methods in the study. 

Course Outline - Medieval Historiography: From Ancient Progmatism to Medieval 

Providentialism. Historiography of the Renaissance. Scrabble school (XVII-XVIII centuries.). 

The historical thought of the Enlightenment. A romantic trend in Western historiography of the 

19th century The transformation of historical knowledge into science in the first half of the XIX 
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century. Theoretical searches in historiography in the second half of the 19th century. 

Positivism. Historiography of the 20th century. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- analyzes the main stages and patterns of historical development for the formation of the 

civil position; 

- establishes a systemic relationship between economic, social, political, climatic, 

cultural, legal, demographic parameters, which mutually affect the course and course of 

historical processes; 

- models specifically historical material in relation to different historical eras and 

different regions of the world; 

- produces typology and analysis of historical sources, to make competent scientific 

conclusions and theoretical generalizations. 

- models various concepts of the main problems of world history and the most important 

historical events of modern and modern times in Europe and the United States. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану/Культурология/ Cultural studies 

Философия/ Философия/ Philosophy 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы/Новая и новейшая история 

зарубежных стран/Modern and Contemporary History of foreign countries 

 

Қазақстан тарихының деректануы мен тарихнамасы  

Источниковедение и историография истории Казахстана  

Source study and historiography of history of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстан тарихының деректерін, тарихнаманың негізгі 

принциптерін зерттеуге бағыттап; тарихи сипаттағы әдебиеттерге талдау жасаудағы 

білікті қалыптастыру. 

Курстың мазмұны - Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихнамасы. 

Мұсылман тарихнамасы. Қазақстан тарихының тарихнамалық дәстүрі (XIII-XVII ғғ.). 

XVIII ғасырдағы тарихи білім. 1 қабаттағы тарихи ойдың дамуы. XIX ғ 2-ші 

жартысындағы Қазақстан тарихы ғылымының дамуы. XIX ғасыр мен ХХ ғасырдың 

басында 20-30 жылдардағы Қазақстанның тарих ғылымы ХХ ғасыр И.Сталиннің жеке 

табыну шыңындағы Қазақстан тарих ғылымы (40-50 жж.). Қазақстан тарихнамасы (ХХ 

ғасырдың екінші жартысы - ХХІ ғасырдың басы). 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- әр кезеңдегі қазақстандық тарих ғылымының даму тарихын зерттеу; 

- әртүрлі мәселелердің тұжырымдамалық шешімдерін бөлектеу өлшемдерін 

анықтау; 

- ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін философиялық және әлеуметтік-

гуманитарлық білім негіздерін пайдалану; 

- ғылыми тұжырымдамаларға бағдарланған; 

- тарихи фактілерді түсіндіру үшін тарихи дереккөздерді кешенді талдау әдістерін 

қолданады. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение источников истории Казахстана, 

основных принципов историографии; формирует умения анализировать труды 

исторического характера. 

 Содержание курса - Историография древней и средневековой истории Казахстана. 

Мусульманская историография. Историографическая традиция истории Казахстана (XIII-

XVII вв). Исторические знания в XVIII. Развитие исторической мысли в 1 пол. XIX в. 

Развитие исторической науки Казахстана во 2 пол. XIX в и в начале ХХ в. Историческая 

наука Казахстана в 20-30 гг. ХХ в. Казахстанская историческая наука в условиях апогея 

культа личности И.Сталина (40-50-е гг.). Историография Казахстана (2 пол. ХХ в.- нач 

ХХI в.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- исследовать историю развития казахстанский исторической науки в разные 

периоды;  

- определить критерии выделения концептуальных решений по разным проблемам; 

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

– ориентируется в научных концепциях; 

- применяет методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов. 

 

The discipline is aimed at studying the sources of the history of Kazakhstan, the basic 

principles of historiography; forms the ability to analyze historical works. 

Course content - Historiography of the ancient and medieval history of Kazakhstan. 

Muslim historiography. Historiographic tradition of the history of Kazakhstan (XIII-XVII 

centuries). Historical knowledge in XVIII. The development of historical thought in 1 floor. 

XIX century The development of historical science of Kazakhstan in the 2nd half. XIX century 

and at the beginning of the XX century The historical science of Kazakhstan in the years 20-30 
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XX century Kazakhstan historical science at the height of the personality cult of I. Stalin (40-

50s). Historiography of Kazakhstan (2nd half of the 20th century - beginning of the 21st 

century). 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- explore the history of the development of Kazakhstani historical science in different 

periods; 

- define criteria for highlighting conceptual solutions to various problems; 

- use the basics of philosophical and socio-humanitarian knowledge to form a scientific 

worldview; 

- orientated in scientific concepts; 

- applies the methods of a comprehensive analysis of historical sources to explain 

historical facts. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Ежелгі Қазақстан тарихы/Древняя история Казахстана/ Ancient history of Kazakhstan 

Ортағсырлардағы Қазақстан тарихы/Средневековая история Казахстана/ The medieval 

history of Kazakhstan  

Қазақстанның жана тарихы/ Новая истори Казахстана/ New history of Kazakhstan / 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ресей империясының протектораты жағдайындағы Қазақстан/Казахстан в условиях 

протектората Российской империи/Kazakhstan in the conditions of protectorate of the 

Russian Empire 

 

Цифрлы тарих: мамандыққа кіріспе  

Цифровая история: введение в специальность  

Digital history: introduction to the specialty 

Пәнді оқытудың мақсаты – тарихи талдау, зерттеу және деректерді 

визуализациялау үшін компьютерлік технологиялар мен сандық медианы қолдануға, 

сандық мұрағаттармен, интерактивті карталармен, оқиғаларды хроникалық жүйемен 

зерттеуге және тарихшы-ғалымдарға жаңа зерттеу құралдарын жасауға көмек беру. 

Пән мазмұны - цифрлық тарих саласындағы зерттеулер мыналарды қамтиды: 

шығармашылық, әртүрлі мамандардың ынтымақтастығы, жаңа технологиялар, деректерді 

өңдеу, корпустық лингвистика, 3D модельдеу және үлкен деректерді талдау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- елдің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық тарихын, тарихи талдау үшін 

әлеуметтік-экономикалық тарихта іске асырылған негізгі әдіснамалық парадигмаларды 

біледі; 

- берілген стандарттарға сәйкес білімді және міндеттерді орындау іс жүзінде 

қолданады; 

- практикалық тәжірибе негізінде әрекет етеді; 

- оқытылатын пән саласындағы мәліметтерді талдайды; 

- инфографика, модельдер және деректер карталарын жасау дағдыларын меңгерген. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на использование компьютерных технологий 

и цифровых медиа для исторического анализа, исследований и визуализации данных, на 

изучение с цифровыми архивами, интерактивными картами, хрониками событий и 

создание новых исследовательских инструментов для учёных-историков, помогающих им 

в развитии истории как науки. 

Содержание: Исследования в области цифровой истории включают в себя 

следующие элементы: креативность, сотрудничество различных специалистов, новейшие 

технологии, интеллектуальный анализ данных, корпусную лингвистику, 3D-

моделирование и анализ больших данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- знать современную социально-экономическу историю страны, основные 

методологические парадигмы, реализуемые в социально-эономической истории для 

исторического анализа; 

- использовать в практической деятельности знаний и способность выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами; 

-  действовать на основе практического опыта; 

- анализировать данные в области преподаваемой дисциплины; 

- владеть  навыками создания инфографик, моделей и карт данных. 

 

The course focuses on the use of computer technology and digital media for historical 

analysis, research, and data visualization, exploring with digital archives, interactive maps, and 

event chronicles, and creating new research tools for historical scientists to help them advance 

history as a science. 

Content: Research in the field of digital history includes the following elements: 

creativity, cooperation of various specialists, the latest technology, data mining, corpus 

linguistics, 3D modeling and big data analysis. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- knows the modern socio-economic history of the country, the main methodological 

paradigms implemented in the socio-eonomic history for historical analysis; 

- uses in practice knowledge and ability to perform tasks in accordance with specified 

standards; 

- acts on the basis of practical experience; 

- analyzes data in the field of discipline taught; 

- has the skills to create infographics, models and data maps. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану-әлеуметтану  

Современная история Казахстана, Политология-социология  

The modern history of Kazakhstan, Political science-sociology,  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи-бағытталған деректер базасы және ақпараттық жүйелер 

Историко-ориентированные базы данных и информационные системы 

Historically-oriented databases and information systems 

 

Цифрлы тарих (digital history): мәселелер, технологиялар, шешімдер  

Цифровая история (digital history): проблемы, технологии, решения  

Digital history: problems, technologies, solutions 

Пәнді оқытудың мақсаты –  тарихи талдау үшін әлеуметтік-экономикалық тарихта 

жүзеге асырылатын негізгі әдіснамалық парадигмаларды зерттеуге бағыттау; алынған 

дағдылар мен ғылыми-зерттеу есептерін шешу үшін, сонымен қатар сандық 

материалдарды құрудағы практикалық шешімдерді қолдануға бағыттау. 

Пән мазмұны - цифрлық тарих саласындағы зерттеулер мыналарды қамтиды: 

шығармашылық, әртүрлі мамандардың ынтымақтастығы, жаңа технологиялар, деректерді 

өңдеу, корпустық лингвистика, 3D модельдеу және үлкен деректерді талдау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- елдің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық тарихын, тарихи талдау үшін 

әлеуметтік-экономикалық тарихта іске асырылған негізгі әдіснамалық парадигмаларды 

біледі; 

- берілген стандарттарға сәйкес білімді және міндеттерді орындау іс жүзінде 

қолданады; 

- практикалық тәжірибе негізінде әрекет етеді; 

- оқытылатын пән саласындағы мәліметтерді талдайды; 

- инфографика, модельдер және деректер карталарын жасау дағдыларын меңгерген. 

 



 

23 

 

Цель курса - дисциплина направлена на изучение основных методологических 

парадигм, реализуемых в социально-экономической истории для исторического анализа; 

на использование полученных навыков и умении для решения научно-исследовательских 

задач, а также практических решений в создания цифровых материалов. 

Содержание: Исследования в области цифровой истории включают в себя 

следующие элементы: креативность, сотрудничество различных специалистов, новейшие 

технологии, интеллектуальный анализ данных, корпусную лингвистику, 3D-

моделирование и анализ больших данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать современную социально-экономическу историю страны, основные 

методологические парадигмы, реализуемые в социально-эономической истории для 

исторического анализа; 

- использовать в практической деятельности знаний и способность выполнять 

задачи в соответствии с заданными стандартами; 

-  действовать на основе практического опыта; 

- анализировать данные в области преподаваемой дисциплины; 

- владеть  навыками создания инфографик, моделей и карт данных. 

 

The discipline is aimed at the study of the main methodological paradigms implemented 

in socio-economic history for historical analysis; the use of skills and abilities to solve research 

problems, as well as practical solutions in the creation of digital materials. 

Content: Research in the field of digital history includes the following elements: 

creativity, cooperation of various specialists, the latest technology, data mining, corpus 

linguistics, 3D modeling and big data analysis. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- knows the modern socio-economic history of the country, the main methodological 

paradigms implemented in the socio-eonomic history for historical analysis; 

- uses in practice knowledge and ability to perform tasks in accordance with specified 

standards; 

- acts on the basis of practical experience; 

- analyzes data in the field of discipline taught; 

- has the skills to create infographics, models and data maps. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана / The modern 

history of Kazakhstan  

Саясаттану-әлеуметтану/  Политология-социология / Political science-sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи-бағытталған деректер базасы және ақпараттық жүйелер/ Историко-

ориентированные базы данных и информационные системы/Historically-oriented databases 

and information systems 

 

Археология 

Археология 

Archeology 

  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 студент істей алады: 

- алғашқы қауымдық қоғамның тас, қола және темір ғасырларының кезеңдестірілуі 

тарихи даму үрдісінде шаруашылық, материалдық мәдениет және  әлеуметтік 

ұйымдасудағы өзгерістерді көрсететін заңдылықтары мен ерекшеліктерін біледі;  

- алғашқы қауымдық қоғамнан таптық қоғамға өтудің тарихи сөзсіздігін түсінеді; 
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- көне тарихтың әлеуметтік-экономикалық, идеологиялық, теориялық және 

әдіснамалық мәселелеріне бағалайды;   

- материалдарды  объективтілік, тарихилық, ғылымилық принциптері негізінде 

талдайды;  

- теориялық білімдерін арнайы ғылыми әдебиетпен жұмыс, жазбаша және заттай 

деректердің сыртқы белгілерін талдауда қолданады.  

 

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 обучающийся будет: 

- знать 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;  

- понимать историческую неизбежность 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 know the patterns and features of human development in primitive history: 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;  

- to understand the historical inevitability of the transition from primitive to class society;  

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

written history;  

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

- to use theoretical knowledge in work with special scientific literature, the 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) 

 

Этноархелогия  

Этноархеология  

Ethnoarcheology 

Пәнді оқытудың мақсаты – археология мен этнография тоғысындағы пәнаралық 

зерттеу әдістерін зерттеу, археология мен этнографияның бірігуі мен тоғысуының негізгі 
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бағыттарын ашып, этноархеологиялық бағыттың қалыптасуы мен дамуына тарихнамалық 

шолу беру. 

   Курстың қысқаша мазмұны: археологияның пәнаралық байланыстарының 

талдауы және және олардың әдістерін археологиялық ізденістерге қолдану бөлімдерінен 

тұрады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- 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 курса - дисциплина направлена на изучение междисциплинарных методов 

исследования на стыке археологии и этнографии, раскрывает основные направления 

консолидации и интеграции археологии и этнографии, дает историографический обзор 

формирования и развития этноархеологического направления. 

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;  

- обладать креативным научным мышлением, позволяющим адаптировать методы 

смежных дисциплин к археологическим исследованиям 

 

The discipline is aimed at the study of interdisciplinary research methods at the 

intersection of archeology and ethnography, reveals the main directions of consolidation and 

integration of archeology and ethnography, gives a historiographical overview of the formation 

and development of ethnoarchaeological direction. 

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 
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Қазақстанның ежелгі тарихы /Древняя история Казахстана History of 

Kazakhstan/Ancient History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Тарихи этнология/ Историческая этнология / Historical ethnology  

Ежелгі дүние тарихы / История Древнего мира/Ancient world history 

 

Жоғары математика  

Высшая математика  

Higher Mathematics 

Пәнді оқытудың мақсаты – математикалық зерттеудің негізгі ұғымдарын, 

заңдарын, формулаларын, теоремаларын және әдістерін оқыту;  есептерді шешуге, 

модельдеуге, талдауға мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағыттау. 

Курстың қысқаша мазмұны - сызықтық алгебра элементтері. Аналитикалық 

геометрия элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияның 

дифференциалдық есептеулері және оны функцияны зерттеуге қолдану. Бір айнамалыдан 

тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері. Анықталмаған интеграл. Анықталған 

интеграл. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- математиканың теориялық негіздері (негізгі анықтамалары, теоремалары, 

ережелері, әдістері) облстикада білімді қолдану; 

- математикалық тұжырымдалған есептерді шешу; 

- математикалық есептер, аналитикалық геометрия, сызықтық алгебра білімі мен 

әдістерін талдау; 

- дифференциалдық теңдеулерді моделдеу; 

- инженерлік есептерді шешуде математикалық статистика және ықтималдықтар 

теориясының негізгі түсініктері мен әдістерін қолдану; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану;  

физикалық процестердің математикалық моделін құру; 

- шығармашылық, аналитикалық ойлауды меңгеру;  

- жаңа идеялар мен әдістерді жасау және жүзеге асыру.  

 

Цель курса - дисциплина изучает основные понятия, законы, формулы, теоремы и 

методы математического исследования; направлена на формирование теоретических 

знаний и практических навыков математики, позволяющих моделировать, анализировать, 

решать задачи. 

Содержание дисциплины. Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической 

геометрии. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной и его приложение к исследованию функций. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- применять знания в облсти теоретических основ (основные определения, теоремы, 

правила, методы) математики; 

-  решать математически сформулированные задачи; о 

- анализировать знания и  методы математических задач, аналитической геометрии, 

линейной алгебры; 

-  моделировать дифференциальные уравнения; 

- применять основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики в  решении инженерных задач; 

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

строить математические модели физических процессов; 

- владеть творческим, аналитическим мышлением;  

-  генерировать и реализовывать новые идеи и методы.   
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The discipline studies the basic concepts, laws, formulas, theorems and methods of 

mathematical research; aimed at the formation of theoretical knowledge and practical skills of 

mathematics, allowing to model, analyze, solve problems. 

The content of the discipline-elements of linear algebra. Elements of analytic geometry. 

Introduction to mathematical analysis. Differential calculus of one variable function and its 

application to the study of functions. Integral calculus of one variable function. Indefinite 

integral. Definite integral 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- apply knowledge in the field of theoretical foundations (basic definitions, theorems, 

rules, methods) of mathematics; 

- solve mathematically formulated problems; o 

- analyze knowledge and methods of mathematical problems, analytical geometry, linear 

algebra; 

- simulate differential equations; 

- apply the basic concepts and methods of probability theory and mathematical statistics 

in solving engineering problems; 

- use the acquired knowledge in the study of other academic disciplines;  

build mathematical models of physical processes; 

- possess creative, analytical thinking;  

- generate and implement new ideas and methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математика, физика, орта мектеп бағдарламасы деңгейіндегі 

информатика/Математика, физика, информатика в объеме программы средней 

школы/Mathematics, physics, computer science in the volume of high school programs. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи - мәдени мұраны репрезентациялау және сақтау технологиялары/ 

Технологии сохранения и репрезентации историко-культурного наследия/  Technologies 

of preservation and representation of historical and cultural heritage  

Data Mining әдістері мен технологиясы/ Методы и технологии Data Mining/ Methods 

and Technologies Data Mining 

 

Математика  

Математика  

Mathematics 

Пәнді оқытудың мақсаты – тиімді шешімдерді іздеу және осы шешімдерді 

қолданудың оңтайлы әдістерін таңдау жолымен, процестер мен математикалық 

құбылыстарды талдау үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді, эскизді зерттеуге, 

математикалық білімді жетілдіруге бағытталған. 

Курстың қысқаша мазмұны - сызықтық алгебра элементтері. Аналитикалық 

геометрия элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияның 

дифференциалдық есептеулері және оны функцияны зерттеуге қолдану. Бір айнамалыдан 

тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері. Анықталмаған интеграл. Анықталған 

интеграл. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- математиканың теориялық негіздері (негізгі анықтамалары, теоремалары, 

ережелері, әдістері) облстикада білімді қолдану; 

- математикалық тұжырымдалған есептерді шешу;  

- математикалық есептер, аналитикалық геометрия, сызықты алгебра білімдерін 

және әдістерін талдау; 

- дифференциалдық теңдеулерді моделдеу; 

- инженерлік есептерді шешуде математикалық статистика және ықтималдықтар 

теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін қолдану. 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану;  

- жаңа идеялар мен әдістерді өз бетінше жасау және жүзеге асыру. 
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Цель курса - дисциплина направлена на изучение основных математических 

методов, необходимых для анализа, эскиза процессов и математических явлений путем 

поиска эффективных решений и выбора оптимальных методов применения этих 

решений, совершенствование математических знании. 

Содержание дисциплины. Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической 

геометрии. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной и его приложение к исследованию функций. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- применять знания в облсти теоретических основ (основные определения, теоремы, 

правила, методы) математики; 

-  решать математически сформулированные задачи;  

- анализировать знания и  методы математических задач, аналитической геометрии, 

линейной алгебры; 

-  моделировать дифференциальные уравнения; 

- применять основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики в  решении инженерных задач. 

-  использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

- самостоятельно генерировать и реализовывать новые идеи и методы.   

 

The discipline aims to study the basic mathematical methods required for analysis, sketch 

processes and mathematical phenomena by finding effective solutions and choosing the best 

methods of applying these solutions, improving mathematical knowledge. 

The content of the discipline-elements of linear algebra. Elements of analytic geometry. 

Introduction to mathematical analysis. Differential calculus of one variable function and its 

application to the study of functions. Integral calculus of one variable function. Indefinite 

integral. Definite integral 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- theoretical foundations of mathematics (basic definitions, theorems, rules, methods) 

application of knowledge in mathematics; 

- the solution of mathematically formulated problems;  

- analysis of knowledge and methods of mathematical problems, analytical geometry, 

linear algebra; 

- simulation of differential equations; 

- application of basic concepts and methods of mathematical statistics and probability 

theory in solving engineering problems. 

- use of the acquired knowledge in the study of other academic disciplines;  

- independently develop and implement new ideas and methods. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математика, физика, орта мектеп бағдарламасы деңгейіндегі 

информатика/Математика, физика, информатика в объеме программы средней 

школы/Mathematics, physics, computer science in the volume of high school programs. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи - мәдени мұраны репрезентациялау және сақтау технологиялары/ 

Технологии сохранения и репрезентации историко-культурного наследия/  Technologies 

of preservation and representation of historical and cultural heritage 

 Data Mining әдістері мен технологиясы/ Методы и технологии Data Mining/ 

Methods and Technologies Data Mining 

 

Мұрағаттану және мұражайтану: заманауи ақпараттық технологиялар  

Архивоведение и музееведение: современные информационные технологии  

Archive and museology: modern information technologies 
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Пәнді оқытудың мақсаты – мұражай мен мұрағаттың қоғамдық даму жүйесіндегі 

рөлі, мұражайлар мен мұрағаттардың қалыптасуының тарихи тәжірибесі және олардың 

қызметінің заңдылықтары мен үрдістерін ашудағы рөлі туралы білімді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны - Қазақстан Республикасының архивтік бизнесінің теориялық, 

құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін, құжаттарды басқару, ақпараттарды 

құжаттандыру мен оны мұрағаттаудың теориясы мен әдіснамасының негізгі мәселелерін 

жариялауды қамтиды. Мұражайдың тарихы, музейлердің тарихы, музейлердің 

классификациясы, мұражайдағы жұмыстардың құрылымы мен түрлері, экспонаттардың 

сақталуы және оларды көрсету принципі, мұражай қорларындағы фотосуреттер мен 

құжаттарды рәсімдеу және сақтау, мұражайдағы оқу-тәрбие жұмысы, келушінің мұражай 

мәдениетін тәрбиелеу, Мұражайдағы ғылыми жұмыс. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- Қазақстан Республикасының мұрағат ісінің теориялық, құқықтық, 

ұйымдастырушылық негіздерінің, құжаттау және мұрағаттаудың теориясы мен 

әдіснамасының іргелі мәселелерін түсіну;; 

- тұрақты экспозицияларды, көрмелерді және туристік маршруттарды жобалау, 

пайдалану және жаңғырту бойынша міндеттерді орындау; 

- кәсіби қызметте жаңа ақпараттық технологияларды қолдану; 

- кәсіби қызметте алған білім мен дағдыларды пайдалану; 

- саланың даму перспективалары, инновациялық технологиялар, жобалар мен 

шешімдер туралы ақпаратты іздеу, жүйелеу және талдау; 

- ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу; 

- шешім жобаларын әзірлеу және оларды талқылауды ұйымдастыру. 

- мұражай коллекцияларын назарға алу, тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

бірыңғай құжаттық жүйесі үшін бірыңғай құжаттар жиынтығын әзірлеу. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на формирование знаний о роли музея и 

архива в системе общественного развития, об историческом опыте становления музеев и 

архивов и их ролях в раскрытии закономерностей и тенденций их деятельности. 

Содержание курса - Теоретические, правовые и организационные основы 

архивного дела Республики Казахстан, публикация ключевых вопросов теории 

управления документами, документирования и архивирования информации. История 

музея, история музеев, классификация музеев, структура и виды работ в музее, принципы 

сохранения и представления экспонатов, оформление и сохранение фотографий и 

документов в музейных фондах, воспитательная работа в музее, обучение посетителей 

музея, музейная работа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать фундаментальные вопросы теоретических, правовых, организационных 

основ архивного дела Республики Казахстан, теории и методологии документирования и 

архивирования; 

- выполнять задачи по проектированию, эксплуатации и модернизации 

стационарных экспозиций, выставок и туристических маршрутов; 

- применять новейшие информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использовать  знания и навыки, полученных в профессиональной деятельности; 

- искать, систематизировать и анализировать информацию о перспективах развития 

отрасли, инновационных технологиях, проектах и решениях; 

- работать с научной и учебной литературой; 

- разрабатывать проекты решений и организовать их обсуждение. 

- принимать во внимание музейные коллекции, разрабатывать единый комплект 

документов для единой документальной системы памятников истории и культуры. 
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The discipline is aimed at the formation of knowledge about the role of the Museum and 

the archive in the system of social development, the historical experience of museums and 

archives and their roles in the disclosure of the laws and trends of their activities. 

Content of the course - Theoretical, legal and organizational bases of archival business of 

the Republic of Kazakhstan, publication of key issues in the theory of management of 

documents, the documentation and archiving of information. Museum history, museums history, 

classification of museums, structure and types of works in the museum, principles of 

preservation and presentation of exhibits, design and storage of photographs and documents in 

museum funds, educational work in the museum, education of museum visitors, museum work. 

Upon completion of the educational programs, graduates are able to: 

- to understand fundamental issues of theoretical, legal, organizational bases of archival 

business of the Republic of Kazakhstan, theory and methodology of documentation and 

archiving; 

- to perform tasks on design, operation and modernization of stationary expositions, 

exhibitions and tourist routes; 

- apply the latest information technologies in professional activities; 

- use the knowledge and skills gained in professional activities; 

- search, systematize and analyze information about the prospects of industry 

development, innovative technologies, projects and solutions; 

- work with scientific and educational literature; 

- develop draft decisions and organize their discussion. 

- to take into account Museum collections, to develop a single set of documents for a 

single documentary system of historical and cultural monuments. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Әлеуметтік және саяси тарих: дереккөздер, зерттеу тәсілдері мен әдістері/  

Общественно-политическая история: источники, исследовательские подходы и методы / 

Social and political history: sources, research approaches and methods 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана/  Modern 

history of Kazakhstan  

Философия/  Философия/  Philosophy  

Саясаттану-әлеуметтану /Политология-социология /  Political science-sociology  

Мәдениеттану/ Культурология/ Culturology,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Тарихи - мәдени мұраны репрезентациялау және сақтау технологиялары/ 

Технологии сохранения и репрезентации историко-культурного наследия/ Technologies of 

preservation and representation of historical and cultural heritage 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар құру негіздері/ Основы создания 

виртуальных архивов, музеев, библиотек/ Basics of creating virtual archives, museums, 

libraries 

Зияткерлік тарихы мәтіндерінде/ Интеллектуальная история в текстах/ Intellectual 

history in the texts 

Визуалды антропология немесе тарихы: суреттер және кино/ Визуальная 

антропология или история: фотографии и кино/ Visual anthropology or history: photography 

and cinema 

 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханаларды құру негіздері  

Основы создания виртуальных архивов, музеев, библиотек  

Basics of creating virtual archives, museums, libraries 

Пәнді оқытудың мақсаты – виртуалды мұрағат, мұражай және кітапхананың жаңа 

сандық технологияларды кең қолдануға негізделген қазіргі жағдайда құрылуы мен 

жұмысын дайындауға, виртуалды технологиялардың пайда болу және даму тарихымен 

байланысты білімді қалыптастыру. 

Курс мазмұны - тарихи-мәдени мұра: анықтама, қалыптасу тарихы, 

тұжырымдаманың мазмұны. Қазіргі заманғы компьютерлік техниканың тарихи-мәдени 
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мұра әдістерін сақтау проблемалары. Тарихи-мәдени мұраны ұсыну мәселелері. Тарихи-

мәдени мұраны сақтау және ұсыну технологиялары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- мәдени мұраны цифрландыру үрдісін біледі; 

-  мұрағат порталдары біртұтас желілік мұрағаттық ақпараттық кеңістіктің орталық 

элементі ретінде зерттейді; 

- 3D модельдеу технологияларын кеңістіктік талдау құралы ретінде қолдана алады; 

- 3 D  құруға арналған технологиялар тарихи ескерткіштерді сақтау және қалпына 

келтіру құралы ретінде қолданады;  

- тарихи және мәдени мұраны ГАЖ-ны картаға түсіреді;  

- мұражайдағы материалдық емес мәдени мұраны сақтау және таныстырудағы IT 

технологияларды қолданады. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на подготовку создания и работы 

виртуального архива, музея и библиотеки в современных условиях, которые базируются 

на самом широком использовании новейших цифровых технологий, на формирование 

знания связанные с историей возникновения и развития виртуальных технологий. 

Содержание курса - историко-культурное наследие: определение, история 

становления, содержание концепта. Проблемы сохранения историко-культурного 

наследия методами современной компьютерной техники. Проблемы историко-

культурного наследия. Технология сохранения и презентации историко-культурного 

наследия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать процесс оцифровки культурного наследия; 

- исследовать центральный элемент единого сетевого архива информационного 

пространства; 

- использовать технологии 3D моделирования как средство пространственного 

анализа; 

- составлять карту ГИС историко-культурного наследия; 

- использовать информационные технологии при сохранении и презентации 

нематериального культурного наследия в музее. 

 

The discipline is aimed at preparing the creation and operation of a virtual archive, 

museum and library in modern conditions, which are based on the widest use of the latest digital 

technologies, on the formation of knowledge related to the history of the emergence and 

development of virtual technologies. 

Content of the course - historical and cultural heritage: definition, history of formation, 

content of the concept. Problems of preservation of historical and cultural heritage methods of 

modern computer technique. Problems of Historical and Cultural Heritage. Technology of 

preservation and presentation of historical and cultural heritage. 

Upon completion of the educational programs, graduates are able to: 

- knows the process of digitalization of cultural heritage; 

- Archival portals explore the central element of a single network archive information 

space; 

- Can use 3D modeling technologies as a means of spatial analysis; 

- 3D technologies are used as a means of preserving and restoring historical monuments; 

- map the GIS of historical and cultural heritage; 

- uses IT technologies in the preservation and presentation of intangible cultural heritage 

in the museum. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Data Mining әдістері мен технологиясы/Методы и технологии Data Mining / Methods 

and Technologies Data Mining  

Тарихи зерттеулерді модельдеу және визуализациялау/ Моделирование и 

визуализация исторических исследований / Modeling and visualization of historical studies. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс/Димпломная работа/Graduate thesis 

 

Тарихи демография  

Историческая демография  

Historical Demography 

Пәнді оқытудың мақсаты  - «Аналитикалық демография» білім беру 

траекториясына сәйкес, пән тарихи танымдағы тарихи-демографиялық зерттеулердің 

мәні мен маңызы туралы білімдер жүйесін қалыптастыруға және қазіргі ақпараттық 

қоғамның аймақтық және жаһандық әлеуметтік-демографиялық шындығын қоса алып 

зерттеу. 

Пәннің мазмұны: тарихи демография және оның демографиялық жүйедегі орны. 

Демографиялық ақпарат көздері. Қазақстанның демографиялық тарихы: көздерді талдау. 

Демографиялық зерттеу әдістері. Халықтың динамикасы. Халықтың этникалық құрамын 

қалыптастыру және өзгерту. Демографиялық оқиғалардың координаттары ретінде жас 

және уақыт. Неке және ажырасу. Халықтың отбасы құрылымы. Тұқымдық және 

репродуктивтік мінез-құлық. Демографиялық ауысу теориясы. Халықты көбейту: теория, 

әдіснама, көрсеткіштер. Қазақстан халқының көші-қоны. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

-   демографиялық ғылымдар жүйесінің теориялық тұжырымдамасын және оның 

қалыптасу кезеңдерін, негізгі ұғымдар мен курстың уақытша кезеңдерінің мәнін, тарихи 

демографияның әдістерін және тарихтың әртүрлі кезеңдеріндегі демографиялық 

процестердің қайнар көздерінің ерекшеліктерін түсінеді; 

- ғылыми дүниетаным қалыптастыру үшін философиялық және әлеуметтік-

гуманитарлық білім негіздерін қолданады; 

- жеке, мета-пәндік және пәндік оқу нәтижелеріне қол жеткізу және оқытылатын 

пән арқылы оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру ортасының 

мүмкіндіктерін пайдаланады; 

- тарихтың әртүрлі кезеңдеріндегі популяцияның табиғи және механикалық 

қозғалысының заңдылықтарын, жұптасу мінез-құлқының түрлерін өзгерту 

заңдылықтарын, мемлекеттің демографиялық саясатының негізгі бағыттарын 

модельдейді. 

- жазбаша демографиялық көздердің жиынтығын жүйелеп, талдаңыз, Ресейдің 

тарихи демографиясының проблемаларын шешіңіз. 

- осы курс бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау, тарихи кезеңге 

сәйкес курстың мазмұнын игеру дағдылары. 

 

Цель курса - согласно, образовательной траектории "Аналитическая демография", 

дисциплина направлена на 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. 

Содержание дисциплины: историческая демография и ее место в демографической 

системе. Демографические источники информации. Демографическая история 

Казахстана: анализ источников. Методы демографических исследований. Динамика 

населения. Формирование и изменение этнического состава населения. Демографические 

события как возрастные и временные координаты. Брак и развод. Семейная структура. 

Семенное и репродуктивное поведение. Теория демографического перехода. Расширение 

населения: теория, методология, показатели. Миграция народа Казахстана. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать теоретическую концепцию системы демографических наук и этапы ее 

формирования, сущность основных понятий и временных вех курса, методы историче-

ской демографии, особенности источников демографических процессов на различных 

этапах истории; 
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– использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научных мировоззрений; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- моделировать закономерности естественного и механического движения 

населения в разные периоды истории, закономерности трансформаций типов брачного 

поведения, основные направления демографической политики государства.  

- систематизировать и анализировать комплекс письменных демографических 

источников, ориентироваться в проблемах исторической демографии. 

 

According to the educational trajectory «Analytical demography», the discipline is aimed 

at forming a system of knowledge about the nature and importance of historical and 

demographic research in the historical knowledge and development of the modern information 

society, in the formation of socio-demographic realities of regional and global scale. 

The content of the discipline: historical demography and its place in the demographic 

system. Demographic information sources. The demographic history of Kazakhstan: analysis of 

sources. Demographic research methods. Population dynamics. The formation and change of 

the ethnic composition of the population. Demographic events as age and time coordinates. 

Marriage and divorce. Family structure. Seed and reproductive behavior. Theory of 

demographic transition. Population expansion: theory, methodology, indicators. Migration of 

the people of Kazakhstan. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- understands the theoretical concept of the system of demographic sciences and the 

stages of its formation, the essence of the basic concepts and temporal milestones of the course, 

the methods of historical demography, the features of the sources of demographic processes at 

various stages of history; 

- uses the foundations of philosophical and socio-humanitarian knowledge to form 

scientific worldviews; 

- uses the capabilities of the educational environment to achieve personal, meta-subject 

and subject learning outcomes and to ensure the quality of the educational process by means of 

the taught subject; 

- models the patterns of natural and mechanical movement of the population in different 

periods of history, the patterns of transformation of types of mating behavior, the main 

directions of the demographic policy of the state. 

- systematizes and analyzes a set of written demographic sources, to navigate the 

problems of historical demography. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

География/ География/ Geography 

Адам және қоғам/ Человек и общество/  Man and Society  

Саясаттану-әлеуметтану/ Политология-социология/ Political Science-Sociology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Демографиялық сараптама және болжау әдістері/Методы демографического 

анализа и прогноза/Methods of demographic analysis and forecasting 

 

Тарихи өлкетану  

Историческое краеведение  

Historical study of local lore 

Пәнді оқытудың мақсаты –  тарихи өлкетану негіздерін, тарихи тұрғыдағы 

өлкетанушылық ізденіс әдістемесін зерттеу, аймақтың тарихи, әлеуметтік-экономикалық, 

саяси, мәдени дамуын жан-жақты талдау. 

Пәннің мазмұны – жергілікті тарихты тану және оны зерттеудің теориялық - 

әдіснамалық базасын анықтау. «Тарихи өлкетану» бағыты бойынша дайындау 

ерекшелігін ескере отырып, мәдениет тарихының локалды бейнелеріне (тарихи-мәдени 
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мұраға), осы саладағы әдістемелік қағидалар мен зерттеу тәжірибесінің тәсілдеріне 

ерекше назар аударылады. Әрбір тақырыпта жергілікті мәселелердің әлеуметтік – мәдени 

аспектілері қарастырылады. «Тарихи өлкетанудың» негізі ретінде аймақтану 

концепциясы негізгі рөл атқарып, барлық қарастырылатын тақырыптарда көрініс табады. 

Ол тарих ғылымының жеке мәселелері ретінде көрінетін локалды – тарихи үрдістерді 

зерттеуге бағытталған (қала, ауыл, мешіт, храм, монастырь, өндірістік құрылымдар, 

халық өнері орталықтарының, ерекше тарихи- мәдени аумақтардың, тарихи – этникалық 

құрылымдардың және т.б. тарихы).  

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

-  Отан тарихындағы аймақтың орнын, аумақтағы негізгі археологиялық 

ескерткіштерді, аймақтың этнологиялық картасын, аймақ тарихы бойынша деректер 

кешенін, аймақ тарихының тарихнамасын, тарихи ақпаратты талдау мен қолдану 

тәсілдерін, мұрағат пен мұражайлардағы, кітапханалардағы жұмыс істеу туралы, 

электронды каталогтар мен ресурстарды біледі; 

-  Шығыс Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен басты оқиғаларын түсінеді; 

- тарихи зерттеулерде жалпы тарих пен Отан тарихы бойынша базалық білімдерін 

пайдалана алады;  

- аймақтың жеке этникалық топтарының материалды және рухани мәдениетін 

сәйкестендіріп талдайды; 

-  мұрағат пен мұражайларда, кітапханаларда жұмыс істеу әдісін, ұйым мен 

мәдениет мекемесі қызметіне қажетті тарихи - өлкетанушылық материалды өңдеуді 

біледі;   

- тарихи ақпаратты жинап, талдайды және тарихи зерттеулерде археология мен 

этнология бойынша базалық білімін пайдалана алады; 

- ақпаратты өз бетінше іздейді, мұрағат пен мұражайларда, кітапханаларда жұмыс 

істеу тәжірибесін, электронды каталогтар мен ғаламторлық ресурстардан қажетті 

ақпаратты іздеп, оны кәсіби тұрғыдан пайдалана алады. 

 

Цель курса - дисциплина изучает основы исторического краеведения, методику 

краеведческого поиска с исторической спецификой, всесторонне исследует историческое, 

социально-экономическое, политическое, культурное развитие региона. 

По завершении образовательных программ выпускник способен самостоятельно: 

Содержание дисциплины - определение теоретических и методологических основ 

признания и изучения краеведения. Особое внимание уделяется локальным 

изображениям культурной истории (историко-культурного наследия), методологическим 

принципам и методам исследований в этой области с учетом специфики подготовки в 

области «историко-краеведческой». Социокультурные аспекты местных проблем 

рассматриваются в каждой теме. В качестве основы «исторической местной истории» 

концепция регионализма играет ключевую роль и отражается на всех рассматриваемых 

темах. Основное внимание уделяется изучению местных и исторических тенденций 

(таких как города, деревни, мечети, храмы, монастыри, промышленные сооружения, 

центры народного искусства, исторические и культурные объекты, исторические и 

этнические структуры и т. Д.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать место региона в истории страны, основные археологические памятники на 

территории, этнологическую карту региона, историю региона, историографию истории 

региона, методы анализа и использования исторической информации, архивы и музеи, 

библиотеки, электронные каталоги и ресурсы; 

- понимать основные этапы и основные события истории Восточного Казахстана; 

-  использовать базовые знания по общей истории и истории страны в исторических 

исследованиях; 

- анализировать материальную и духовную культуру отдельных этносов региона; 

- работать в архивах и музеях, библиотеках, обрабатывать исторические и 

региональные материалы, необходимые для организации и культурной деятельности; 
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- собирать и анализировать историческую информацию и использовать базовые 

знания археологии и этнологии в исторических исследованиях; 

- искать и находить информацию самостоятельно в архивах и музеях, библиотеках, 

электронных каталогах и онлайн-ресурсах, чтобы найти нужную информацию. 

 

The discipline studies the basics of historical local history, methods of local history 

search with historical specificity, comprehensively explores the historical, socio-economic, 

political, cultural development of the region. 

The content of discipline - definition of the theoretical and methodological basis of 

recognition and study of local history. Particular attention is paid to local images of cultural 

history (historical and cultural heritage), methodological principles and methods of research in 

this area, taking into account the specificity of preparation in the field of "historical local 

history". Social and cultural aspects of local issues are considered in each topic. As the basis of 

"historical local history", the concept of regionalism plays a key role and is reflected on all 

topics considered. It focuses on the study of local and historical trends (such as cities, villages, 

mosques, temples, monasteries, industrial structures, folk art centers, historical and cultural 

sites, historic and ethnic structures, etc.) 

Upon completion of the educational programs, graduates are able to: 

- knows the place of the region in the history of the country, the main archeological 

monuments in the territory, the ethnological map of the region, the history of the region, 

historiography of the region's history, methods of analysis and use of historical information, 

archives and museums, libraries, electronic catalogs and resources; 

- Understands basic stages and main events of East Kazakhstan history; 

- will be able to use basic knowledge on general history and history of the country in 

historical researches; 

- Analyzes the material and spiritual culture of individual ethnic groups in the region; 

- knows how to work in archives and museums, libraries, processing historical and 

regional materials needed for organization and cultural activities; 

- collect and analyze historical information and use basic knowledge of archeology and 

ethnology in historical research; 

- Seek information independently, search for archives and museums, libraries, electronic 

catalogs and online resources to find the right information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы/ Современная история Казахстана/ Modern 

history of Kazakhstan  

Мектептегі пәндер «Тарих», «Адам және қоғам»/Школьные дисциплины 

«История», «Человек и общество»/Schools social and humanitarian disciplines «History», 

«Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи және мәдени мұраны сақтау және репрезентациялау технологиясы 

/Технология сохранения и репрезентации историко-культурного наследия/Technology of 

preservation and representation of historical and cultural heritage 

 

Ресей империясының протектораты жағдайындағы Қазақстан  

Казахстан в условиях протектората Российской империи  

Kazakhstan in the conditions of protectorate of the Russian Empire 

Пәнді оқытудың мақсаты –  Қазақстанның Ресей империясы құрамында болу 

кезеңінің тарихи үрдістері мен құбылыстары саласындағы білімді қалыптастыру; тарихи 

үдерістегі адамның рөлін, қоғамның әлеуметтік, саяси және экономикалық ұйымының 

ерекшеліктерін және жаңа уақыт кезеңінде мәдениеттің дамуын анықтау; тарихи білім 

мен ғылыми пікірталастардың дамуына ықпал ететін зерттеу мәселелерін зерттеу. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе. XVII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси жағдайы. Ресей мен Қазақстан 18 ғасырдың 

басындағы XVIII ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан. 18 ғасырдағы Қазақстан 
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мәдениеті ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы. Қазақстанның саяси жағдайы. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы Орта 

Азия хандарының саясаты. Қазақ жерлерінің Ресейге қосылуының аяқталуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- тарихи процестер мен құбылыстардың мәнін түсіну; 

- адамның тарихи үдерістегі рөлін, қоғамның әлеуметтік, саяси және экономикалық 

ұйымының ерекшеліктерін және жаңа уақыт кезеңінде мәдениеттің дамуын анықтау;  

- кәсіби қызметте заманауи гуманитарлық ғылымның бағыттары мен мәселелері 

туралы білімді қолдану; 

- тарихи зерттеулерде дүниежүзілік тарих, деректану, арнайы тарихи пәндер, 

тарихнама және тарихи зерттеу әдістері саласындағы базалық білімді пайдалану;  

- тарихи білім мен ғылыми пікірталастардың дамуына ықпал ететін зерттеу 

мәселелерін зерттеу. 

 

Цель курса - дисциплина формирует знания в области исторических процессов и 

явлении периода нахождения Казахстана в составе Российской империи; выявляет роль 

человека в историческом процессе, особенности социальной, политической и 

экономической организации общества и развития культуры в период нового времени; 

изучает исследовательские проблемы, способствующие развитию исторического знания и 

научных дискуссий. 

Содержание дисциплины – Введение. Социально-экономическое и 

внутриполитическое положение Казахстана в первой половине ХVII в. Россия и 

Казахстан в начале ХVIII в. Казахстан во второй половине ХVIII в. Культура Казахстана 

ХVIII в. Социально-экономическое положение Казахстана в первой половине XIX в. 

Политическое положение Казахстана. Политика среднеазиатских ханов в южных районах 

Казахстана. Завершение присоединения казахских земель к России.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать сущность исторических процессов и явлений; 

- выявлять роль человека в историческом процессе, особенности социальной, 

политической и экономической организации общества и развития культуры в период 

нового времени;  

- применять в профессиональной деятельности знания о направлениях и проблемах 

современной гуманитаристики; 

-  использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всемирной 

истории, источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования;  

- изучать исследовательские проблемы, способствующие развитию исторического 

знания и научных дискуссий. 

 

The discipline forms knowledge in the field of historical processes and the phenomenon 

of the period of stay of Kazakhstan as a part of the Russian Empire; reveals a role of the person 

in historical process, features of social, political and economic organization of society and 

development of culture in the period of new time; studies the research problems promoting 

development of historical knowledge and scientific discussions. 

The content of the discipline - Introduction. Socio-economic and domestic political 

situation of Kazakhstan in the first half of the 17th century. Russia and Kazakhstan at the 

beginning of the 18th century Kazakhstan in the second half of the eighteenth century. Culture 

of Kazakhstan of the 18th century The socio-economic situation of Kazakhstan in the first half 

of the XIX century. The political situation of Kazakhstan. The policy of the Central Asian khans 

in the southern regions of Kazakhstan. The completion of the accession of Kazakh lands to 

Russia. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- to understand the essence of historical processes and phenomena; 
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- to reveal a role of the person in historical process, features of the social, political and 

economic organization of society and development of culture in the period of new time;  

- to apply in professional activity knowledge about directions and problems of modern 

humanitarianism; 

- to use in historical research basic knowledge in the field of world history, source 

studies, special historical disciplines, historiography and methods of historical research;  

- to study research problems that contribute to the development of historical knowledge 

and scientific debate. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

 Ежелгі замандағы Қазақстан тарихы /Древняя история Казахстана/ Ancient history 

of Kazakhstan 

Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы/Средневековая история Казахстана/ The 

medieval history of Kazakhstan 

Қазақстан тарихының деректануы/Источниковедение истории Казахстана/ Source 

history of Kazakhstan 

 Қазақстан тарихының тарихнамасы/Историография истории Казахстана/ 

Historiography of the history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы /Новейшая история Казахстана/ Recent history of 

Kazakhstan 

 

Қазақстанның жаңа тарихы  

Новая история Казахстана  

Contemporary history of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты –  Қазастанның Ресей империясының құрамына кіру 

кезеңіндегі оқиғалар мен құбылыстарды тарихи дереккөздерге кіру кезеңінде болған 

оқиғалар мен құбылыстарды хронологиялық тәртіпте, логикалық реттілікте ашу. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе. XVII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси жағдайы. Ресей мен Қазақстан 18 ғасырдың 

басындағы XVIII ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан. 18 ғасырдағы Қазақстан 

мәдениеті ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы. Қазақстанның саяси жағдайы. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы Орта 

Азия хандарының саясаты. Қазақ жерлерінің Ресейге қосылуының аяқталуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- тарихи процестер мен құбылыстардың мәнін түсіну; 

- адамның тарихи үдерістегі рөлін, қоғамның әлеуметтік, саяси және экономикалық 

ұйымының ерекшеліктерін және жаңа уақыт кезеңінде мәдениеттің дамуын анықтау;  

- кәсіби қызметте заманауи гуманитарлық ғылымның бағыттары мен мәселелері 

туралы білімді қолдану; 

- тарихи зерттеулерде дүниежүзілік тарих, деректану, арнайы тарихи пәндер, 

тарихнама және тарихи зерттеу әдістері саласындағы базалық білімді пайдалану;  

- тарихи білім мен ғылыми пікірталастардың дамуына ықпал ететін зерттеу 

мәселелерін зерттеу. 

 

Цель курса - дисциплина направлена на раскрытие в хронологическом порядке, в 

логической последовательности комплекса событий и явлений, происходивших в период 

вхождения Казахстана в состав Российской империи. 

Содержание дисциплины – Введение. Социально-экономическое и 

внутриполитическое положение Казахстана в первой половине ХVII в. Россия и 

Казахстан в начале ХVIII в. Казахстан во второй половине ХVIII в. Культура Казахстана 

ХVIII в. Социально-экономическое положение Казахстана в первой половине XIX в. 

Политическое положение Казахстана. Политика среднеазиатских ханов в южных районах 

Казахстана. Завершение присоединения казахских земель к России.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- понимать сущность исторических процессов и явлений; 

- выявлять роль человека в историческом процессе, особенности социальной, 

политической и экономической организации общества и развития культуры в период 

нового времени;  

- применять в профессиональной деятельности знания о направлениях и проблемах 

современной гуманитаристики; 

-  использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всемирной 

истории, источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования;  

- изучать исследовательские проблемы, способствующие развитию исторического 

знания и научных дискуссий. 

 

The discipline is aimed at the disclosure in chronological order, in a logical sequence of 

events and phenomena that occurred during the entry of Kazakhstan into the Russian Empire. 

The content of the discipline - Introduction. Socio-economic and domestic political 

situation of Kazakhstan in the first half of the 17th century. Russia and Kazakhstan at the 

beginning of the 18th century Kazakhstan in the second half of the eighteenth century. Culture 

of Kazakhstan of the 18th century The socio-economic situation of Kazakhstan in the first half 

of the XIX century. The political situation of Kazakhstan. The policy of the Central Asian khans 

in the southern regions of Kazakhstan. The completion of the accession of Kazakh lands to 

Russia. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- to understand the essence of historical processes and phenomena; 

- to reveal a role of the person in historical process, features of the social, political and 

economic organization of society and development of culture in the period of new time;  

- to apply in professional activity knowledge about directions and problems of modern 

humanitarianism; 

- to use in historical research basic knowledge in the field of world history, source 

studies, special historical disciplines, historiography and methods of historical research;  

- to study research problems that contribute to the development of historical knowledge 

and scientific debate. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

 Ежелгі замандағы Қазақстан тарихы /Древняя история Казахстана/ Ancient history 

of Kazakhstan 

Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы/Средневековая история Казахстана/ The 

medieval history of Kazakhstan 

Қазақстан тарихының деректануы/Источниковедение истории Казахстана/ Source 

history of Kazakhstan 

 Қазақстан тарихының тарихнамасы/Историография истории Казахстана/ 

Historiography of the history of Kazakhstan 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы /Новейшая история Казахстана/ Recent history of 

Kazakhstan 

 

Қолданбалы статистика  

Прикладная статистика  

Applied Statistics 

Пәнді оқытудың мақсаты –  үлестірудің сандық сипаттамаларын нүктелік 

бағалауды, параметрлердің интервалдық бағалауын, сенімді интервалдар мен т.б. оқып 

үйрету, статистикалық ғылым негізінде жатқан теорияны оқып үйрену, компьютерді 

қолдана отырып қажетті есептеулерді орындай алуға дағдылану және стандартты 

әдістерді тәжірибеде қолдана алу. 

Курстың мазмұны - статистикалық тәжірибені жоспарлау. Эксперимент және 

бақылау. Қарапайым кездейсоқ таңдау. Үлгілердегі ауытқулар және олардың жіктелуі. 

Сипаттама статистикасы. Медиана, квартильдер, үлгі орташа, дисперсия. Екіөлшемді 

мәліметтерді ұсыну жолдары. Классикалық дискретті және үздіксіз таралу 

статистикалық. Жақындаудың қолданылуы. Нүктелік бағалау теориясы. Пропорциялар 

мен пропорциялардың аралық бағасы. Гипотезаны тексеру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- өмірдің әртүрлі салаларында экономикалық білім негіздерін пайдалану; 

- кәсіби қызмет барысында туындайтын міндеттерді шешу үшін Математикалық 

талдау, модельдеу, оңтайландыру және статистика әдістерін қолдану; 

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және 

құралдарын меңгеру; 

- заманауи операциялық жүйелер мен компьютерлік графика бағдарламалары 

ортасында компьютерде жұмыс істеу; 

- бір өлшемді үлестірімдерді құру және пайдалану, оларды графикалық түрде 

ұсынады, Мәліметтерді тарату орталығының сипаттамасын және таралу дәрежесін 

есептейді және түсіндіреді;  

- қолданылатын байланыс моделіне және айнымалыларды өлшеу деңгейіне 

байланысты статистикалық байланыс шараларын таңдау, қолдану және түсіндіру. 

 

Цель курса - дисциплина изучает точечные оценки числовых характеристик 

распределения, интервальные оценки параметров, доверительные интервалы и т.д., 

изучает теорию, лежащую в основе статистической науки, направлена на развитие 

умений выполнять необходимые вычисления с использованием компьютера и применять 

стандартные методы на практике. 

Содержание курса - планирование статистического эксперимента. Эксперимент и 

наблюдательное исследование. Простая случайная выборка. Отклонения в выборках и их 

классификация. Описательные статистики. Медиана, квартили, выборочное среднее, 

дисперсия. Способы представления двумерных данных. Классические дискретные и 

непрерывные распределения в статистически. Применимость аппроксимаций. Теория 

точечного оценивания. Интервальное оценивание пропорций и разности пропорций. 

Проверка гипотез.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

- применять методы математического анализа, моделирования, оптимизации и 

статистики для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

-   работать на компьютере в средах современных операционных систем и наиболее 

распространенных  прикладных  программ  и  программ компьютерной графики; 
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- строить и использовать одномерные распределения, представляет их графически, 

вычисляет и интерпретирует характеристики центра распределения и степени разброса 

данных;  

- выбирать, применять и интерпретировать меры статистической связи в 

зависимости от используемой модели связи и уровня измерений переменных. 

 

The discipline studies point estimates of numerical characteristics of the distribution, 

interval estimates of parameters, confidence intervals, etc., studies the theory underlying 

statistical science, be able to perform the necessary calculations using a computer and apply 

standard methods in practice. 

The content of the course is the planning of a statistical experiment. Experiment and 

observational study. Simple random sampling. Deviations in the samples and their 

classification. Descriptive statistics. Median, quartiles, sample mean, variance. Ways to 

represent two-dimensional data. Classic discrete and continuous distributions statistically. 

Applicability of approximations. Theory of point estimation. Interval estimation of proportions 

and difference of proportions. Hypothesis testing. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- to use the basics of economic knowledge in various spheres of life; 

- apply methods of mathematical analysis, modeling, optimization and statistics to solve 

problems arising in the course of professional activity; 

- possess the basic methods, methods and means of obtaining, storing, processing 

information; 

- work on a computer in the environments of modern operating systems and the most 

common applications and computer graphics programs; 

- build and use one-dimensional distributions, presents them graphically, calculates and 

interprets the characteristics of the distribution center and the degree of data dispersion;  

- select, apply and interpret statistical linkage measures depending on the linkage model 

used and the level of measurement of variables. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математика /Математика/ Мathematics 

Экономика/ Экономика/ Economy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Гуманитарлық зерттеулердегі статистикалық әдістер/ Статистические методы в 

гуманитарных исследованиях / Statistical methods in humanitarian research 

 

Гуманитарлық зерттеулердегі статистикалық әдістер  

Статистические методы в гуманитарных исследованиях  

Statistical methods in humanitarian research 

Пәнді оқытудың мақсаты – саланы зерттеуден және деректерді дұрыс жинаудан 

бастап, түпнұсқадағы мәселенің тілінде түсіндірілуімен және қалыптасқан моделінің 

жеткіліктілігін бағалаумен аяқталатын статистикалық талдаудың барлық негізгі 

кезеңдерін қарастыру. 

Пәннің мазмұны. Статистика және оның ақпараттық негізі.  Гумманитарлық 

зерттеулерде статистикалық байқауды жобалау және іске асыру. Статистикалық 

деректерді жинақтау және топтау. Орташа шамалар, вариация көрсеткіштері, 

көрсеткіштің таралуы және шоғырлануы. Гумманитарлық зерттеулерде сұрыптау әдісі. 

Құбылыстар өзара байланыстарын талдау әдістері. Динамика қатарларын талдау. 

Құбылыстар және процесстерді гуманитарлық зерттеулердегі индексттік әдіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- гуманитарлық зерттеулердегі статистикалық міндеттерді, ғылыми негізделген 

өзара байланысты көрсеткіштер жүйесін, деректерді жинау, өңдеу және кешенді талдау 

әдістерін, қоғамның даму көрсеткіштерін есептеу әдістерін түсіну; 

- жинақтар мен коллекциялар, үлестіру қатарлары, динамикалық қатарлар, кестелер 

мен кестелер түріндегі бақылаулардың статистикалық деректерін жүйелендіру; 
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- нақты құбылыстарды көрсету үшін абсолюттік, салыстырмалы, орташа мәндерді, 

вариация индекстерін, индекстер мен басқа да жиынтық индекстерді есептеу; 

- әртүрлі үдерістерді модельдеу және болжау үшін статистикалық талдау әдістерін 

конструктивтік пайдалану; 

- Статистикалық зерттеулердің нәтижелерін талдау және дәлелдер; 

- гуманитарлық зерттеулерде статистикалық көрсеткіштерді талдау әдістері мен 

ақпараттарды жинау және өңдеу дағдыларын қолдану;  

- гуманитарлық зерттеулердегі сандық және сапалық аналитикалық дағдыларды 

ажырату. 

 

Цель курса - дисциплина включает рассмотрение всех основных этапов 

статистического анализа, начиная от изучения предметной области и правильного сбора 

данных, заканчивая оценкой адекватности построенной модели и ее интерпретации на 

языке исходной проблемы. 

Содержание дисциплины. Статистика и ее информационная база. Разработка и 

внедрение статистического наблюдения в гуманитарных исследованиях. Сбор и 

группировка статистических данных. Средние значения, показатели вариации, 

распространенность и концентрация индекса. Метод сортировки в гуманитарных 

исследованиях. Методы анализа явлений взаимодействия. Анализ серии динамики. 

Индексированный метод в гуманитарных исследованиях и явлениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-  понимать статистические задачи в гуманитарных исследованиях, систему научно 

обоснованных взаимосвязанных показателей, методы сбора, обработки и комплексного 

анализа данных, методы расчета показателей развития общества; 

- систематизировать статистические данные наблюдений в виде сборов и 

коллекций, рядов распределения, динамических рядов, графиков и таблиц; 

- рассчитывать абсолютные, относительные, средние значения, индексы вариаций, 

индексы и другие сводные индексы для указания конкретных явлений; 

- конструктивное использовать методы статистического анализа для 

моделирования и прогнозирования различных процессов; 

- анализировать результаты статистических исследований и приводит аргументы; 

- применять навыки сбора и обработки информации и методы анализа 

статистических показателей в гуманитарных исследованиях;  

- различать количественные и качественные аналитические навыки в гуманитарных 

исследованиях. 

 

Discipline includes consideration of all the main stages of statistical analysis, ranging 

from studying the subject area and correct data collection, ending with an assessment of the 

adequacy of the constructed model and its interpretation in the language of the original problem. 

Content of discipline. Statistics and its information base. Design and implementation of 

statistical observation in humanitarian research. Collection and grouping of statistical data. The 

mean values, the variation indices, the prevalence and concentration of the index. Method of 

sorting in humanitarian research. Methods of analysis of phenomena of interaction. Analysis of 

the series of dynamics. Indexed method in humanitarian studies and phenomena. 

Upon completion of the educational programs, graduates are able to: 

- to understand statistical tasks in humanitarian studies, the system of scientifically based 

interrelated indicators, methods of collection, processing and complex analysis of data, methods 

of calculating indicators of society development; 

- systematize statistical data of observations in the form of collections and collections, 

distribution series, dynamic series, graphs and tables; 

- calculate absolute, relative, average, variation indices, indices and other summary 

indices to indicate specific phenomena; 

- constructive use of statistical analysis methods for modeling and forecasting of various 

processes; 
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- analyze the results of statistical research and gives arguments; 

- apply the skills of information collection and processing and methods of analysis of 

statistical indicators in humanitarian studies;  

- distinguish between quantitative and qualitative analytical skills in Humanities research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика/ Высшая математика/  Higher Mathematics  

АКТ/  ИКТ / ICT 

 Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана/  The modern 

history of Kazakhstan  

Қазақ, орыс және шет тілдері/ Казахский, русский  и иностранный языки/ Kazakh, 

Russian and foreign languages 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Құру негіздері виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар/  Основы создания 

виртуальных архивов, музеев, библиотек / Basics of creating virtual archives, museums, 

libraries  

Data Mining әдістері мен технологиясы/ Методы и технологии Data Mining / 

Methods and Technologies Data Mining 

 

Компьютерлік графика және 3D модельдеу  

Компьютерная графика и 3D моделирование  

Computer graphics and 3D modeling 

Пәнді оқытудың мақсаты –  компьютерлік графиканың негізгі түсініктерін, 

математикалық және алгоритмдік қамтамасыз етуді, зертханалық жұмыстарды 

(геометриялық нысандарды таңдау, есептерді шешу, графиканы бағдарламалау, 

бағдарламаны жөндеу процесі, нәтижелерді рәсімдеу және қорғау) дайындауға және 

орындауға үйрету, геометриялық объектілердің модельдерін құру саласындағы есептерді 

шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру. Практикалық жұмыстар (күрделі емес 

түйіндерді жобалау және құрастыру) пәнді оқытудың қорытынды кезеңінде орындалады 

және бітірушінің болашақ кәсіби қызметіне бағытталған жобалау және құрастыру 

дағдыларын қалыптастыру үшін қызмет етеді. 

Курстың қысқаша мазмұны - Кіріспе. Графикалық кескіндерді бейнелеу әдістері. 

Компьютерлік графикадағы түс. Сурет файлдарының форматтары. GIMP бағдарламасын 

іске қосу арқылы. ADOBE бағдарламасында жұмыс жасау. CorelDRAW графикалық 

редакторының ортасында векторлық графиканы өңдеу. AutoCAD CAD-да графикалық 

ақпаратты өңдеу. CAD AutoCad-да 3D модельдеудің негіздері. 3DstudioMax 3D 

графикалық бағдарламасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- кәсіби қызметте компьютерлік графиканың қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерінің мүмкіндіктерін түсіну; 

- компьютерлік графиканың негізгі даму кезеңдерін, растрлық және векторлық 

графиканың ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіну.; 

- CorelDRAW ғасырлық бағдарламасының негізгі құралдарын пайдалана отырып, 

өз суреттерін жасау; 

- GIMP, Adobe PhotoShop кескіндерді өңдеу; 

- AutoCad, Autodesk Inventor АЖЖ автоматты жобалау жүйелерінің көмегімен 

сызбаларды жасау және өңдеу,ресімдеу; 

- 3D Studio Max бағдарламасында үш өлшемді графика нысандарын құру; 

  

Цель курса - дисциплина направлена на изучение основных понятий компьютерной 

графики, математического и алгоритмического обеспечения, обучение к подготовке и 

выполнению лабораторных работ(выбор геометрических объектов, решение задач, 

программирование графики, процесс отладки программ,оформление результатов и 

защита), освоение математического аппарата для решения задач в области построения 

моделей геометрических объектов. Практические работы (проектирование и 
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конструирование несложного узла) выполняется на заключительном этапе изучения 

дисциплины и служит для формирования умений и навыков проектирования и 

конструирования,ориентированных на будущую профессиональную деятельность 

выпускника. 

Содержание курса - Введение. Методы представления графических изображений. 

Цвет в компью-терной графике. Форматы графических файлов. Работав программе GIMP. 

Работа в программе ADOBE. Обработка векторной графики в среде графического 

редактора CorelDRAW. Обработка графической информации в САПР AutoCAD. Основы 

трехмерного моделирования в САПР AutoCad. Программа 3-х мерной графики 

3DstudioMax.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

про-фессиональной деятельности; 

- понимать основные этапы развития компьютерной графики, особенности, 

достоинства и недостатки растровой и векторной графики. 

- создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты век-торной 

программы CorelDRAW; 

- редактировать изображения в программе Gimp, Adobe PhotoShop; 

- создавать и редактировать,оформлять чертежи с помощью систем автомати-

зированного проектирования САПР AutoCad, Autodesk Inventor; 

- создавать объекты трехмерной графики в программе 3D Studio Max-выполнять 

обмен файлами между графическими программами. 

 

Discipline is aimed at studying the basic concepts of computer graphics, mathematical 

and algorithmic software. These activities include the preparation and execution of laboratory 

work (selection of geometric objects, problem solving, graphics programming, program 

debugging, results presentation and protection). Mastering the mathematical apparatus of 

problem solving in the field of building models of geometric objects. ) is performed at the final 

stage of studying the discipline and is used to develop the skills and skills of design and 

engineering that are focused on the future professional activity of graduates. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- Course Outline - Introduction. Methods for representing graphic images. Color in 

computer graphics. Image file formats. By running the GIMP program. Work in the ADOBE 

program. Processing vector graphics in the environment of the graphic editor CorelDRAW. 

Processing graphic information in CAD AutoCAD. The basics of 3D modeling in CAD 

AutoCad. The program of 3D graphics 3DstudioMax. 

Upon completion of educational programs, the graduate is able to independently: 

- understand the capabilities of computer graphics application packages in professional 

activities; 

- understand the main stages of development of computer graphics, features, advantages 

and disadvantages of raster and vector graphics; 

- create your own illustrations using the main tools of The CorelDRAW vector program; 

- edit images in Gimp, Adobe PhotoShop; 

- create and edit, design drawings using automated CAD design systems AutoCad, 

Autodesk Inventor; 

- create objects of three-dimensional graphics in 3D Studio Max-perform file exchange 

between graphics programs. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика/ Высшая математика/  Higher Mathematics  

АКТ/  ИКТ / ICT 

 Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана/  The modern 

history of Kazakhstan  

Қазақ, орыс және шет тілдері/ Казахский, русский  и иностранный языки/ Kazakh, 

Russian and foreign languages 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар құру негіздері /  Основы 

создания виртуальных архивов, музеев, библиотек / Basics of creating virtual archives, 

museums, libraries  

 

Цифрлық гуманитаристикадағы алгоритм негіздері  

Основы алгоритмизации в цифровой гуманитаристике  

Basics of Algorithmization in Digital Humanities 

Пәнді оқытудың мақсаты –  алгоритмизацияның негіздері мен қасиеттерін, 

алгоритмдерді сипаттаудың графикалық әдісін, бағдарламалау тілін жобалауды және 

тармақталған алгоритмдерді енгізу үшін бақылау операторы жайлы білімдерді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны - алгоритмдер мен бағдарламалау негіздерімен танысу, 

алгоритмдерді құрастыру әдістерін зерттеу, бағдарламаларды құру үшін жоғары деңгейлі 

бағдарламалау тілін қолдану мәселелерін қамтиды.  Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден 

тұрады: алгоритмизация және бағдарламалаудың негізгі принциптері; алгоритмдік тілде 

бағдарламалау; объектілі-бағдарланған ортада бағдарламалау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- алгоритмнің негізгі құрылымын, алгоритм мөлшерін, алгоритмдерді түсіну; 

- Кері бағдарды іске асыру; 

 - тестілеу мәселелерін шешу және бағдарламалық қамтамасыз етуді түзету; 

- қоршаған ортаны басқаруды, басқару жүйесін қолдану; 

- деректерді сәйкестендіру және талдау, бағдарламалық схемаларды (блок-

схемалар) әзірлеу); 

- бағдарламалау тілдерін пайдалана отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді 

жетілдіру; 

- кәсіби қызметтегі технологиялардың жиі өзгеруіне бағдарлау; 

- статистикалық, динамикалық және интерактивті контентпен салалық 

бағдарламалық және ақпараттық ресурстарды әзірлеу және жариялау. 

 

Цель курса - дисциплина формирует знания об основах и свойствах 

алгоритмизации, графическом способе описания алгоритмов, конструкции языка 

программирования, об операторе передачи управления для реализации разветвляющих 

алгоритмов. 

В содержание курса входит знакомство с алгоритмами и основами 

программирования, изучение алгоритмов, использование языков программирования 

высокого уровня для программирования. Содержание дисциплины состоит из следующих 

разделов: основные принципы алгоритмизации и программирования; программирование 

на алгоритмическом языке; программирование в объектно-ориентированных средах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основную структуру алгоритма, размер алгоритма, алгоритмы; 

- реализовать обратную ориентацию; 

 - решать проблемы тестирования и исправления программного обеспечения; 

- применять управление окружающей средой, системы управления; 

- идентифицировать и анализировать данные,  разрабатывать программные схемы 

(блок-схемы); 

- совершенствовать программное обеспечение, используя языки 

программирования; 

- ориентироваться на частые изменения технологий в профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать и публиковать отраслевые программные и информационные 

ресурсы со статистическим, динамическим и интерактивным контентом. 
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Discipline builds knowledge of the fundamentals and properties of algorithmization, the 

graphical method of describing algorithms, the design of a programming language, and the 

control transfer operator for implementing branching algorithms. 

The content of the course includes the acquaintance with algorithms and basics of 

programming, the study of algorithms, the use of high level programming languages for 

programming. The content of the discipline consists of the following sections: basic principles 

of algorithmization and programming; programming in algorithmic language; programming in 

object-oriented environments. 

Upon completion of educational programs, graduates can: 

- understand the basic structure of the algorithm, the size of the algorithm, the algorithms; 

- implement reverse orientation; 

 - to solve the problems of testing and remediation software; 

- apply environmental management, management systems; 

- identify and analyze data, develop software schemes (flowcharts); 

- improve software using programming languages; 

- to be guided by frequent changes of technologies in professional activity; 

- develop and publish industry-specific software and information resources with 

statistical, dynamic and interactive content. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика, АКТ, Қазақ, орыс және шет тілдері 

Высшая математика, ИКТ, Казахский, русский  и иностранный языки  

Higher Mathematics, ICT, Kazakh, Russian and foreign languages 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар құру негіздері, Data Mining  

әдістері мен технологиялары. 

Основы создания виртуальных архивов, музеев, библиотек , Методы и технологии 

Data Mining . 

Basics of creating virtual archives, museums, libraries, Methods and Technologies Data 

Mining. 

 

Ақпараттық жүйелерге кіріспе  

Введение в информационные системы  

Introduction to Information Systems  

Пәнді оқытудың мақсаты –  әртүрлі кластағы және тағайындаудағы Ақпараттық 

жүйелерді әзірлеудің модельдері мен әдістерін құру саласында арнайы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны - Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде. 

Жүйелер теориясының есептері. Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклі. Жоба түсінігі 

және жобаларды басқару туралы мәліметтер. Жобаларды жіктеу. Ақпараттық жүйелерді 

әзірлеудің әдістемесі мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді талдау және синтездеу. 

Модельдеудің әмбебап тілі. Деректер базасы-ақпараттық жүйенің ақпарат қоймасы. 

Реляциялық деректер қорын басқару. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- ақпараттық жүйелердің, техникалық және бағдарламалық 

және ақпараттық процестің құрылымы туралы түсінікке ие болу,  

ақпараттық процестерді ұйымдастыру негіздері; 

- есептерді қою және Алгоритмдеу кезінде жүйелік талдауды қолдану 

ақпараттық жүйе; 

- ақпараттық жүйелердің тұжырымдамалық моделін анықтау ; ; 

- ақпараттық жүйенің міндеттерін қою және формализациялау кезінде жүйелік 

талдау дағдыларын меңгеру. 

- ситуациялық есептерді шешу барысында ақпараттық жүйелер мен ақпараттық 

жүйелерді өңдеу құралдарын пайдалана білу. 
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Цель курса – формирование специальных знаний в области построения моделей и 

методов разработки информационных систем различного класса и назначения. 

В содержание курса - Информационная система как основная часть системы 

управления. Задачи теории систем. Жизненный цикл информационных систем. Понятие 

проекта и сведения об управлении проектами. Классификация проектов. Методология и 

технология разработки информационных систем. Анализ и синтез информационных 

систем. Универсальный язык моделирования. Базы данных – хранилище информаций 

информационной системы. Управление реляционными базами данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать состав и структуру информационных систем, технических и программных 

средств и иметь представление о структуре информационного процесса, знать 

основы организации информационных процессов; 

-  использовать системный анализ при постановке и алгоритмизации задач 

информационной системы; 

-  определять концептуальную модель информационныхсистем; 

- овладеть навыками системного анализа при постановке и формализации задач 

информационной системы. 

- уметь пользоваться информационными систем и средств разработки 

информационных систем в процессе решения ситуационных задач. 

 

The purpose of the course-the formation of special knowledge in the field of building 

models and methods of development of information systems of different classes and purposes. 

The content of the course - Information system as the main part of the management 

system. Problems of systems theory. Life cycle of information systems. The concept of the 

project and information about project management. Classification of projects. Methodology and 

technology of information systems development. Analysis and synthesis of information 

systems. Universal modeling language. Databases-storage of information of information system. 

Relational database management. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- know the composition and structure of information systems, technical and software 

to have an idea of the structure of the information process, to know 

basics of organization of information processes; 

- to use the system analysis at statement and algorithmization of problems 

information system; 

- define the conceptual model of information systems; 

- to master skills of the system analysis at statement and formalization of tasks of 

information system. 

- be able to use information systems and tools for developing information systems in the 

process of solving situational problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика /Высшая математика /Higher Mathematics  

Цифрлы тарих: мамандыққа кіріспе /Цифровая история: введение в специальность 

/Digital history: introduction to the specialty 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханаларды құру негіздері /Основы 

создания виртуальных архивов, музеев, библиотек/ 

Basics of creating virtual archives, museums, libraries 

 

Ақпарат жүйелерінің негіздері  

Основы информационных систем  

The Basics of Information systems  

Пәнді оқытудың мақсаты –  әртүрлі кластағы және тағайындаудағы Ақпараттық 

жүйелерді әзірлеудің модельдері мен әдістерін құру саласында арнайы білімді 

қалыптастыру. 
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Пәннің мазмұны - Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде. 

Жүйелер теориясының есептері. Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклі. Жоба түсінігі 

және жобаларды басқару туралы мәліметтер. Жобаларды жіктеу. Ақпараттық жүйелерді 

әзірлеудің әдістемесі мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді талдау және синтездеу. 

Модельдеудің әмбебап тілі. Деректер базасы-ақпараттық жүйенің ақпарат қоймасы. 

Реляциялық деректер қорын басқару. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- ақпараттық жүйелердің, техникалық және бағдарламалық 

және ақпараттық процестің құрылымы туралы түсінікке ие болу,  

ақпараттық процестерді ұйымдастыру негіздері; 

- есептерді қою және Алгоритмдеу кезінде жүйелік талдауды қолдану 

ақпараттық жүйе; 

- ақпараттық жүйелердің тұжырымдамалық моделін анықтау ; ; 

- ақпараттық жүйенің міндеттерін қою және формализациялау кезінде жүйелік 

талдау дағдыларын меңгеру. 

- ситуациялық есептерді шешу барысында ақпараттық жүйелер мен ақпараттық 

жүйелерді өңдеу құралдарын пайдалана білу. 

 

Цель курса – формирование специальных знаний в области построения моделей и 

методов разработки информационных систем различного класса и назначения. 

В содержание курса - Информационная система как основная часть системы 

управления. Задачи теории систем. Жизненный цикл информационных систем. Понятие 

проекта и сведения об управлении проектами. Классификация проектов. Методология и 

технология разработки информационных систем. Анализ и синтез информационных 

систем. Универсальный язык моделирования. Базы данных – хранилище информаций 

информационной системы. Управление реляционными базами данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать состав и структуру информационных систем, технических и программных 

средств и иметь представление о структуре информационного процесса, знать 

основы организации информационных процессов; 

-  использовать системный анализ при постановке и алгоритмизации задач 

информационной системы; 

-  определять концептуальную модель информационныхсистем; 

- владеть навыками системного анализа при постановке и формализации задач 

информационной системы. 

- уметь пользоваться информационными систем и средств разработки 

информационных систем в процессе решения ситуационных задач. 

 

The purpose of the course-the formation of special knowledge in the field of building 

models and methods of development of information systems of different classes and purposes. 

The content of the course - Information system as the main part of the management 

system. Problems of systems theory. Life cycle of information systems. The concept of the 

project and information about project management. Classification of projects. Methodology and 

technology of information systems development. Analysis and synthesis of information 

systems. Universal modeling language. Databases-storage of information of information system. 

Relational database management. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- know the composition and structure of information systems, technical and software 

to have an idea of the structure of the information process, to know 

basics of organization of information processes; 

- to use the system analysis at statement and algorithmization of problems 

information system; 

- define the conceptual model of information systems; 
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- to master skills of the system analysis at statement and formalization of tasks of 

information system. 

- be able to use information systems and tools for developing information systems in the 

process of solving situational problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғары математика /Высшая математика /Higher Mathematics  

Цифрлы тарих: мамандыққа кіріспе /Цифровая история: введение в специальность 

/Digital history: introduction to the specialty 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханаларды құру негіздері /Основы 

создания виртуальных архивов, музеев, библиотек/Basics of creating virtual archives, 

museums, libraries 

 

Қазақстанның демографиялық тарихы  

Демографическая история Казахстана  

Demographic history of Kazakhstan  

Пәнді оқытудың мақсаты –  Қазақстан тарихы контексінде демография бойынша 

білімді қалыптастыру, демографиялық үдерістерді және олардың елдің әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуымен өзара байланысын талдауды үйрету. 

Пәннің мазмұны - Демографиялық тарихтың принциптері мен әдістері. Дамыту, 

тарихи-демографиялық ғылым. Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның халық қоныстануы. 

Қазақстан халқы Х1Х ғасырдың соңы - ХХ ғасырдың басындағы. Ерекшеліктері 

әлеуметтік-демографиялық даму кезеңінде жаңғырту (1917-1939 жж.). ХХ ғасырдың 40-

50 жылдары Қазақстанның демографиялық дамуы. ХХ ғасырдың 60-80-жылдары 

Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық үдерістер. Қазақстан Республикасының 

егемендік жағдайында демографиялық дамуы. Халықтың саны және орналасуы . Ұлттық 

құрам. Халықтың табиғи қозғалысы. Брачность. Туу. Өлім және өмір сүру ұзақтығы. 

Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің жағдайы. Көші-қон процестері. 

Халықтың білім деңгейі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

-тарихи-философиялық феномені ретінде халық қоныстануы туралы түсінікке ие 

болу;  

- демографиялық саланың үрдістері мен өзгеруі туралы білу; 

- демографиялық көздермен дербес жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру: халық 

санағы, демографиялық жылнамалар, баспасөз бюллетендері және т. б.; 

- демографиялық көздердің сандық материалдарын негіздеу және нақтылау үшін 

мерзімді баспасөз материалдарын пайдалану; 

- Қазақстан халқының ұлттық құрылымын қалыптастыру және дамыту үрдісін 

көрсету; 

- халықтың табиғи қозғалысы мен оның құрамдастарының (туу, өлім, 

репродуктивті мінез-құлық және оларға әсер ететін факторлар) үрдістерінің дамуын 

талдау); 

- республикадағы демографиялық ахуалдың көші-қон процестерінің әсерін ашу; 

- халықтың және еңбек ресурстарының сапалық сипаттамаларының өзгеруіне 

себепші болатын себептерді анықтау: жыныстық-жас, әлеуметтік, кәсіби құрамы; білім 

деңгейі және т. б. 

 

Цель курса – формировать знания по демографии в контексте истории Казахстана, 

научить анализировать демографические процессы и их взаимосвязь с социально-

экономическим и политическим развитием страны. 

В содержание курса - Принципы и методы демографической истории. Развитие 

историко-демографической науки в Казахстане. Народонаселение Казахстана в советский 

период. Население Казахстана в конце Х1Х- начале ХХ века.  Особенности социально-

демографического развития Казахстана в период модернизации (1917-1939 гг.). 
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Демографическое развитие Казахстана в 40-е-50-е годы ХХ века. Социально-

демографические процессы в Казахстане в 60-80-е годы ХХ века. Демографическое 

развитие Республики Казахстана в условиях суверенитета.  Численность и размещение 

населения .  Национальный состав. Естественное движение населения. Брачность.  

Рождаемость.  Смертность и продолжительность жизни.  Здоровье населения и состояние 

системы здравоохранения. Миграционные процессы. Образовательный уровень 

населения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- иметь представление о народонаселении как историко-философском феномене;  

- знать  о процессах и изменении демографической сферы; 

- формировать навыки самостоятельной работы демографическими источниками: 

переписями населения, демографическими ежегодниками, пресс бюллетенями и др.; 

-  использовать материалы периодической печати для обоснования и конкретизации 

цифрового материала демографических источников; 

- показывать процесс формирования и развития национальной структуры населения 

Казахстана; 

- анализировать развитие тенденций естественного движения населения и его 

составляющих (рождаемости, смертности, репродуктивного поведения и влияющих на 

них факторов); 

- раскрывать влияние миграционных процессов демографическую ситуацию в 

республике; 

- определять причины, обуславливающие изменения качественных характеристик 

населения и трудовых ресурсов: половозрастного, социального, профессионального 

состава; уровня образования и др. 

 

The purpose of the course is to form knowledge on demography in the context of the 

history of Kazakhstan, to teach to analyze demographic processes and their relationship with the 

socio-economic and political development of the country. 

The content of the course - the Principles and methods of demographic history. 

Development of historical and demographic science in Kazakhstan. Population of Kazakhstan in 

the Soviet period. The population of Kazakhstan in the late XIX-early XX century. Features of 

social and demographic development of Kazakhstan in the period of modernization (1917-

1939). Demographic development of Kazakhstan in the 40s-50s of the XX century. Socio-

demographic processes in Kazakhstan in the 60-80s of the XX century. Demographic 

development of the Republic of Kazakhstan in the conditions of sovereignty. The number and 

location of the population . National composition. The natural movement of the population. 

Marriage rate. Fertility. Mortality and life expectancy. Public health and the state of the health 

system. Migratory process. Educational level of the population. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to have an idea of population as a historical and philosophical phenomenon;  

- know about the processes and changes in the demographic sphere; 

- to form skills of independent work by demographic sources: population censuses, 

demographic yearbooks, press bulletins, etc.; 

- to use materials of the periodical press for justification and specification of digital 

material of demographic sources; 

- to show the process of formation and development of the national structure of the 

population of Kazakhstan; 

- to analyze the development of trends in the natural movement of the population and its 

components (fertility, mortality, reproductive behavior and factors affecting them); 

- to reveal the impact of migration processes on the demographic situation in the 

Republic; 

- to determine the reasons causing changes in the qualitative characteristics of the 

population and labor resources: sex, age, social, professional composition; level of education, 

etc. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Әлеуметтік этнография және демография /Социальная этнография и демография 

/Social Demography and Ethnography 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Халық әлеуметтануы/Социология народонаселения/Sociology of population 

 

Тарихи география  

Историческая география  

Historical geography  

Пәнді оқытудың мақсаты –  тарих ғылымының саласы ретінде тарихи 

географияның негізгі принциптері мен әдістері туралы тұтас түсінік беру, оның адам мен 

табиғаттың өзара іс-қимылы туралы білім жүйесіндегі орнын көрсету. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе: Тарихи география ғылыми және оқу пәні ретінде. 

Тарихи географияның ғылым ретінде пайда болу және даму тарихы. Халықтардың ұлы 

қоныс аударуы. Моңғол шапқыншылығы және Еуропаның тарихи географиясы. XIV-XX 

ғасырлардағы халықтың тарихи географиясы. Тарихи география ауыл шаруашылығы XIV 

- XX ғғ. Тарихи география қолөнер және өнеркәсіп XIV - XX ғғ. қатынас Жолдары және 

көлік XIV - XX ғғ. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- пәннің базалық түсініктік аппаратын білу;  

- географиялық фактордың шектес аумақтардың әлеуметтік–экономикалық, саяси, 

әлеуметтік-мәдени дамуына ықпалының ерекшелігі мен ерекшеліктерін түсіну;; 

- пәннің әлемдік тарихпен байланысы. 

- алынған білімді нақты міндеттерді шешуге қолдану, тарихи оқиғаларды картаға 

салу, география мен тарихтың өзара байланысын анықтау; 

- халықтың физикалық, саяси, экономикалық географиясы мен географиясын 

зерттеу және салыстыру негізінде географиялық кеңістікте Отандық тарих 

материалдарын орналастыру. 

 

Цель курса – дать целостное представление об основных принципах и методах 

исторической географии как отрасли исторической науки, изучающей характерные черты 

географической пространственной стороны исторического процесса, показать ее место в 

системе знаний о взаимодействии человека и природы. 

В содержание курса - Введение: историческая география как научная и учебная 

дисциплина. История возникновения и развития исторической географии как науки.  

Великое переселение народов. Монгольское нашествие и историческая география  

Европы. Историческая политическая география в XIV -  XX вв.  Историческая география 

населения в XV – начала XX. Историческая география сельского хозяйства в XIV - XX 

вв. Историческая  география ремесла и промышленности в  XIV -  XX вв. Пути 

сообщения и транспорт в XIV- XX вв. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать базовый понятийный аппарат дисциплины;  

- понимать специфику и особенности влияния географического фактора на 

социально–экономическое, политическое, социокультурное развитие сопредельных 

территорий; 

- понимать связь дисциплины с мировой историей. 

- применять полученные знания к решению конкретных задач, наложить 

исторические события на карту, определять взаимосвязи географии и истории; 

- распологать материал отечественной истории в географическом пространстве на 

основе изучения и сопоставления физической, политической, экономической географии и 

географии населения. 

 

The aim of the course is to give a holistic view of the basic principles and methods of 

historical geography as a branch of historical science that studies the characteristics of the 
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geographical spatial side of the historical process, to show its place in the system of knowledge 

about the interaction of man and nature. 

The content of the course-Introduction: historical geography as a scientific and 

educational discipline. History of origin and development of historical geography as a science. 

great Nations migration. The Mongol invasion and the historical geography of Europe. 

Historical political geography in the XIV-XX centuries. Historical geography of the population 

in the XV-early XX. Historical geography of agriculture in XIV-XX centuries Historical 

geography of craft and industry in XIV-XX centuries Ways of communication and transport in 

XIV-XX centuries 

As a result of studying the discipline the student will: 

- know the basic conceptual apparatus of the discipline;  

- to understand the specifics and peculiarities of the influence of the geographical factor 

on the socio-economic, political, socio-cultural development of adjacent territories; 

- the relationship of the discipline with world history. 

- apply the acquired knowledge to solving specific problems, impose historical events on 

the map, determine the relationship of geography and history; 

- to arrange the material of the national history in the geographical space on the basis of 

studying and comparing the physical, political, economic geography and geography of the 

population. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Әлеуметтік этнография және демография /Социальная этнография и демография 

/Social Demography and Ethnography 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Халық әлеуметтануы/Социология народонаселения/Sociology of population 

 

Компьютерлік графика және Web-дизайн 

Компьютерная графика и Web-дизайн 

Computer graphics and Web-design  

Пәнді оқытудың мақсаты –  өз бетінше оқу үшін теориялық материалды ұсыну, 

сонымен қатар студенттер үшін аса күрделі дәрістік курс тақырыптарын түсінуге 

көмектесу. 

Пәннің мазмұны - Компьютерлік кестеге кіріспе. Компьютерлік графика. Пайда 

болу тарихы және оның қолданылу саласы. Сурет көздері графиканы ұсыну әдістері. Екі 

өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау негіздемесі. Графикалық редакторлардағы 

жұмыстың жалпы принциптері компьютерлік графиканың негізгі түрлері, олардың 

қасиеттері мен сипаттамалары. Растрлық графика. Векторлық графика. Мәтін және 

қаріптер. Компьютерлік қаріптердің негізгі түрлері қаріптердің негізгі терминдері. 

Түстердің сипаттамасы. Түстік қамту және түстер моделі . Сурет түрлері арасында ауысу. 

Түсті басқару жүйесі. Web-дизайн. Кіріспе. интернет ақпаратының құрылымы және 

ұйымдастырылуы. Негізгі терминдер. Интернеттегі адрестеу жүйесі. Электрондық пошта. 

Сайтта ақпараттың құрылымы мен ұйымдастырылуы. Web-дизайнға кіріспе. Web-

технологиялар. Web-хостинг. Web-дизайнның негізгі "постулаттары". Web-дизайн 

технологиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- қоршаған әлемнен жаңа білім алу, оларды жаңа және стандартты емес 

жағдайларда шешім қабылдау үшін шығармашылықпен пайдалану; 

- белгілі жағдайда нұсқаулық, алгоритм бойынша белгіленген әрекеттерді орындау; 

- белгілі әдістердің ішінен таңдауды талап ететін типтік міндеттерді шешу 

бойынша іс-қимылдарды орындау.; 

-web-ресурстарды жобалау кезінде алған білімдерін қолдану; 

-әр түрлі ақпаратты құрылымдау, веб-ресурстардың интерфейстерін жобалау; 

- әр түрлі бағдарламалық өнімдерде түрлі типтегі сайттарды жасау. 
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Цель курса – предоставить теоретический материал для самостоятельного 

изучения, а так же помочь разобраться в наиболее сложных для студентов темах 

лекционного курса. 

Содержание курса - Введение в компьютерную графику. Компьютерная графика. 

История появления и область её применения. Источники изображений Методы 

предоставления графики. Программное обеспечение для работы с двумерной графикой.  

Обоснование выбора программного обеспечения. Общие принципы работы в 

графических редакторах основные виды компьютерной графики,  их свойства и 

характеристики. Растровая графика. Векторная графика. Текст и шрифты.  Основные 

типы компьютерных шрифтов Основные термины шрифтов. Описание цветов. Цветовой 

охват и модели цвета . Переход между типами изображений. Система управления цветом. 

Web-дизайн. Введение. структура и организация информации интернета.  Основные 

термины. Система адресации в интернете. Электронная почта.  Структура и организация 

информации на сайте. Введение в web-дизайн. Web-технологии. Web-хостинг. Основные 

«постулаты» web-дизайна. Технологии web-дизайна. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для 

принятия решений в новых и нестандартных ситуациях; 

- выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной 

ситуации; 

-  выполнять действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа 

известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации; 

- применять полученные знания при проектированииweb-ресурсов; 

- структурировать  разнородную  информацию,  проектировать  интерфейсы веб-

ресурсов; 

- разрабатывать сайты различных типов в различных программных продуктах. 

 

The purpose of the course is to provide theoretical material for self-study, as well as help 

to understand the most difficult topics for students of the lecture course. 

Course content-Introduction to computer graphics. Computer graphics. History and scope 

of its application. Image sources methods of providing graphics. Software for working with 

two-dimensional graphics. Justification of the choice of software. General principles of work in 

graphic editors the main types of computer graphics, their properties and characteristics. Raster 

graphics. Vector graphics. Text and fonts. Basic types of computer fonts Basic font terms. 

Description of colors. Color gamut and color models . The transition between types of images. 

Color management system. Web-design. Introduction. structure and organization of Internet 

information. Basic terms. Addressing system on the Internet. Email. Structure and organization 

of information on the site. Introduction to web design. Web-technology. Web-hosting. The main 

"postulates" of web-design. Web design technologies. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- extract new knowledge from the world, use it creatively to make decisions in new and 

unusual situations; 

- perform prescribed actions according to instructions, algorithm in a known situation; 

- perform actions to solve typical problems that require a choice from among the known 

methods in a predictably changing situation; 

- apply the knowledge gained in designing web resources; 

- to structure diverse information, and design the interfaces of web resources; 

- develop sites of different types in different software products. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Цифрлы тарих: мамандыққа кіріспе/Цифровая история: введение в специальность 

/Digital history: introduction to the specialty 

Жоғары математика /Высшая математика /Higher Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
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Виртуалды мұрағаттар, мұражайлар, кітапханалар құру негіздері /  Основы 

создания виртуальных архивов, музеев, библиотек / Basics of creating virtual archives, 

museums, libraries  

 

Мәліметтерді зияткерлік талдау 

Интеллектуальный анализ данных 

Data mining  

Пәнді оқытудың мақсаты –  өңделмеген деректердің үлкен массивіндегі 

айнымалылардың арасындағы жасырын заңдылықтарды немесе өзара байланысты 

анықтау. 

Пәннің мазмұны - деректерді зияткерлік талдаудың ұғымдық аппараты (ИАД), 

деректерді дәстүрлі талдаудың қысқаша шолуы, классификацияның, болжаудың, 

кластерлеудің, ассоциативті ережелерді іздестірудің негізгі әдістерін сипаттау (шешім 

ағаштары, байесовский тәсілі, жақын көршінің әдісі, k-орта әдісі және т.б.). Жеке 

бөлімдер визуализацияның міндеттері мен әдістеріне арналған. Содан кейін Data Mining 

технологияларын практикалық қолданудың түрлі аспектілері қарастырылады. Мұндай 

тәсіл осы бағыт бойынша қажетті теориялық дайындықты қамтамасыз ететін ИАД 

әдістері мен алгоритмдерінің алуан түрлілігін барынша жалпыланған нысанда ұсынуға 

мүмкіндік береді, бұл Data Mining бағдарламалық құралдарының тұрақты жаңартылып 

отыратын жиынтығын тиімді пайдалану үшін іргетас болуы мүмкін. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

– мәтіннен алған білімдерін ақпарат сақталатын деректер базасында; 

- үлкен гуманитарлық деректерді моделдеу; 

- математика, басқару теориясы мен жүйелік талдау әдістерін қолдану; 

-жүйелік талдаудың қолданбалы міндеттерін шешу үшін аналитикалық, есептеуіш 

және жүйелік-аналитикалық әдістерді қолдану;  

 - қолданбалы жобалық конструкторлық міндеттерді шешу үшін жүйелік талдау 

әдістерін қолдану. 

 

Цель курса –  выявление скрытых закономерностей или взаимосвязей между 

переменными в больших массивах необработанных данных. 

В содержание курса - понятийный аппарат интеллектуального анализа данных 

(ИАД), краткий обзор традиционного анализа данных, описание основных методов 

классификации, прогнозирования, кластеризации, поиска ассоциативных правил (деревья 

решений, байесовский подход, метод ближайшего соседа, метод k-средних и др.). 

Отдельные разделы посвящены задачам и методам визуализации. Затем рассматриваются 

различные аспекты практического применения технологий Data Mining. Подобный 

подход позволяет представить в максимально обобщенной форме разнообразие методов и 

алгоритмов ИАД, обеспечивающих необходимую теоретическую подготовку по данному 

направлению, что может стать фундаментом для эффективного использования постоянно 

обновляющегося набора программных средств Data Mining. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

–  извлекать знания из информации, которые хранятся в базах данных; 

– моделировать большие массивы гуманитарных данных; 

– применять методы математики, теории управления и системного анализа; 

– применять аналитические, вычислительные и системно-аналитические методы 

для решения прикладных задач системного анализа;  

 – применять методы системного анализа для решения прикладных проектно 

конструкторских задач. 

 

The purpose of the course is to identify hidden patterns or relationships between variables 

in large amounts of raw data. 

The content of the course includes the conceptual apparatus of data mining (IAD), a brief 

overview of traditional data analysis, description of the main methods of classification, 
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forecasting, clustering, search for associative rules (decision trees, Bayesian approach, nearest 

neighbor method, K-means method, etc.). Separate sections are devoted to tasks and 

visualization methods. Then various aspects of practical application of Data Mining 

technologies are considered. This approach allows us to present in the most generalized form a 

variety of methods and algorithms of IAD, providing the necessary theoretical training in this 

area, which can become the Foundation for the effective use of a constantly updated set of 

software tools Data Mining. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- extract knowledge from information stored in databases; 

- simulate large amounts of humanitarian data; 

- apply methods of mathematics, control theory and system analysis; 

- apply analytical, computational and system-analytical methods to solve applied 

problems of system analysis; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математика/ Математика/ Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи-бағытталған деректер базасы және ақпараттық жүйелер/Историко-

ориентированные базы данных и информационные системы/Historically-oriented databases 

and information systems 

 

Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы 

Историко-культурное наследие Восточного Казахстана 

Historical and cultural heritage of East Kazakhstan  

Пәнді оқытудың мақсаты –  студенттерде тарихи сананы қалыптастыру құралы 

ретінде Шығыс Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасы туралы біртұтас түсінік 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны - Теориялық және әдіснамалық мәселелер, тарихи-мәдени мұраны 

сақтау және талдау саласындағы мемлекеттік саясат. тарихи-мәдени мұра және 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: сақтау және зерттеу мәселелері. Тарихи-

мәдени мұраны сақтау және пайдаланудың мемлекеттік саясаты. Ерекшеліктері сақтау 

және тарихи-мәдени мұраны насихаттау қазіргі жағдайда қоғамды ақпараттандыру. 

Коммуникативтік жадыны мұрағаттау мәселелері. Тарихи-мәдени мұраны сақтау және 

талдау технологиялары мен әдістері. Тарихи-мәдени мұра объектілерін цифрлау: 

жабдықтар, әдістер, форматтар. Археологияда гис-технологияларды қолдану. Әкімшілік 

бөлудің электрондық карталары және оларды құру әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасының теориялық және әдіснамалық 

мәселелерін түсіну; 

- тарихи-мәдени мұраны сақтау және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты 

білу; 

- қоғамды ақпараттандырудың қазіргі жағдайында тарихи-мәдени мұраны сақтау 

және танымал ету ерекшеліктерін зерделеу; 

- жобалау жұмыстарында тарихи-мәдени мұраны сақтаудың жаңа технологиялары 

мен әдістерін қолдану; 

- тарихи-мәдени маңызы бар объектілерді цифрлау ерекшеліктерін зерттеу. 

 

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление о культурно-

историческом наследии Восточного Казахстана, как инструменте формирования 

исторического сознания, значительном потенциале возможностей. 

В содержание курса - Теоретические и методологические проблемы, 

государственная политика в области сохранения и анализа историко-культурного 

наследия. историко-культурное наследие и информационно-коммуникационные 

технологии: проблемы сохранения и исследования. Государственная политика 

сохранения и использования историко-культурного наследия. Особенности сохранения и 
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популяризации историко-культурного наследия в современных условиях 

информатизации общества. Проблемы архивации коммуникативной памяти. Технологии 

и методы сохранения и анализа историко-культурного наследия. Оцифровка объектов 

историко-культурного наследия: оборудование, методы, форматы. Применение гис-

технологий в археологии. Электронные карты административного деления и методы их 

создания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать теоретические и методологические проблемы историко-культурного 

наследия Восточного Казахстана; 

- знать государственную политику в области сохранения и использования 

историко-культурного наследия; 

- изучать особенности сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия в современных условиях информатизации общества; 

- применять новейшие технологии и методы сохранения историко-культурного 

наследия в проектных работах; 

- изучать особенности оцифровки объектов историко-культурного значения. 

 

The aim of the course is to form a holistic view of the cultural and historical heritage of 

East Kazakhstan, as a tool for the formation of historical consciousness, a significant potential 

of opportunities. 

The content of the course includes Theoretical and methodological problems, state policy 

in the field of preservation and analysis of historical and cultural heritage. historical and cultural 

heritage and information and communication technologies: problems of preservation and 

research. State policy of preservation and use of historical and cultural heritage. Features of 

preservation and popularization of historical and cultural heritage in modern conditions of 

Informatization of society. Problems of archiving communicative memory. Technologies and 

methods of preservation and analysis of historical and cultural heritage. Digitization of objects 

of historical and cultural heritage: equipment, methods, formats. Application of GIS 

technologies in archaeology. Electronic maps of administrative division and methods of their 

creation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand theoretical and methodological problems of historical and cultural 

heritage of East Kazakhstan; 

- know the state policy in the field of preservation and use of historical and cultural 

heritage; 

- to study features of preservation and popularization of historical and cultural heritage in 

modern conditions of Informatization of society; 

- to apply the latest technologies and methods of preservation of historical and cultural 

heritage in project works; 

- to study features of digitization of objects of historical and cultural value. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстанның ежелгі тарихы /Древняя история Казахстана History of 

Kazakhstan/Ancient History of Kazakhstan 

Тарихи этнология/ Историческая этнология / Historical ethnology  

Ежелгі дүние тарихы / История Древнего мира/Ancient world history 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іс-тәжірибеден өту кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при прохождении профессиональной практики 

Practical application in the course of professional practice 

 

 

Демографиялық саясат және демографиялық болжам 

Демографическая политика и демографическое прогнозирование 

Population policy and demographic forecasting  
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Пәнді оқытудың мақсаты –  студенттерді демографиялық процестер мен 

демографиялық жағдайды талдауға, демографиялық болжамдарды әзірлеудің негізгі 

тәсілдерін меңгеруге, демографиялық саясат шараларымен танысуға үйрету. 

Пәннің мазмұны - демографияның басты теориялық парадигмалары, 

демографиялық саясаттың теориялық негіздері туралы түсінік. Демографиялық саясат – 

мәні мен мазмұны. Демографиялық саясаттың экономикалық, әлеуметтік және отбасылық 

саясатпен арақатынасы. Демографиялық саясаттың мақсаты. Демографиялық саясат 

әдістері. Демографиялық саясат құрылымы. Қазіргі заманғы дамыған қоғамда 

демографиялық үдерістерді басқару қажеттілігі мен мүмкіндігі. Демографиялық болжам: 

түсінігі, жіктелуі, ғылыми және практикалық маңызы. Демографиялық болжамдарды 

құру тарихынан. Экономикалық және әлеуметтік жоспарлаудағы демографиялық 

болжамдардың рөлі. Демографиялық және әлеуметтік-экономикалық болжаудың өзара 

байланысы. Болжамның шынайылығы үшін демографиялық процестердің болашақ 

тенденциялары туралы гипотезаларды ғылыми негіздеудің мәні. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- негізгі демографиялық заңдылықтар мен тұжырымдамаларды білу;  

- негізгі демографиялық процестердің тенденциялары мен факторларын түсіну;  

- демографиялық саясаттың тәсілдері мен шараларын зерделеу; 

- әлемдегі, елдегі немесе өңірдегі демографиялық жағдайды талдауда білімді 

қолдану; 

- демографиялық процестер мен демографиялық жағдайға талдау жүргізу. 

-демографиялық саясатты әзірлеудің негізгі тәсілдерін және әлеуметтік-

демографиялық болжамдау дағдыларын меңгеру. 

 

Цель курса – научить студентов анализировать демографические  процессы и 

демографическую обстановку, освоить основные приемы разработки демографических 

прогнозов, познакомиться с мерами демографической политики. 

В содержание курса - представление о главных теоретических парадигмах 

демографии, о теоретических основах демографической политики. Демографическая 

политика – сущность и содержание. Соотношение демографической политики с 

экономической, социальной и семейной политикой. Цель демографической политики. 

Методы демографической политики. Структура демографической политики. 

Необходимость и возможность управления демографическими процессами в развитом 

современном обществе. Демографический прогноз: понятие, классификация, научное и 

практическое значение. Из истории построения демографических прогнозов. Роль 

демографических прогнозов в экономическом и социальном планировании. Взаимосвязь 

демографического и социально-экономического прогнозирования. Значение научного 

обоснования гипотез о наиболее вероятных будущих тенденциях демографических 

процессов для достоверности прогноза. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать главные демографические закономерности и концепции;  

- понимать тенденции и факторы основных демографических процессов;  

- понимать приемы  и меры  демографической политики; 

- применять знания в анализе демографической ситуации в мире, в стране или 

регионе; 

-  проводить анализ демографических процессов и демографической обстановки. 

- владеть основными приемами разработки демографической политики и навыками 

социально-демографического прогнозирования.  

 

The aim of the course is to teach students to analyze demographic processes and 

demographic situation, to master the basic techniques of developing demographic forecasts, to 

get acquainted with the measures of demographic policy. 

The content of the course-an idea of the main theoretical paradigms of demography, the 

theoretical foundations of demographic policy. Demographic policy-the essence and content. 
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Correlation of demographic policy with economic, social and family policy. The purpose of 

demographic policy. Methods of demographic policy. The structure of a demographic policy. 

Necessity and possibility of management of demographic processes in the developed modern 

society. Demographic forecast: concept, classification, scientific and practical significance. 

From the history of demographic projections. The role of demographic projections in economic 

and social planning. The relationship of demographic and socio-economic forecasting. The 

importance of scientific substantiation of hypotheses about the most probable future trends of 

demographic processes for the reliability of the forecast. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- know the main demographic patterns and concepts;  

- to understand the trends and factors of the main demographic processes;  

- to study methods and measures of demographic policy; 

- apply knowledge in the analysis of the demographic situation in the world, in a country 

or region; 

- to analyze demographic processes and demographic situation. 

- master the basic techniques of demographic policy development and socio-demographic 

forecasting skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Тарихи демография/Историческая демография /Historical Demography  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Гуманитарлық зерттеулердегі статистикалық әдістер /Статистические методы в 

гуманитарных исследованиях /Statistical methods in humanitarian research 

 

Әлемдік мәдениет тарихы 

История мировой культуры 

The history of world culture  

Пәнді оқытудың мақсаты –  оқытудың алдыңғы сатыларында алынған мәдениет пен 

өнер туралы білімді жүйелеу және тереңдету. Әлемдік көркем мәдениет және оның 

тарихи перспективадағы даму логикасы туралы тұтас түсінік беру. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе. "Көркем мәдениет" ұғымы. Өнердің түрлері мен 

жанрлары. Алғашқы қауым әлемінің көркем мәдениеті. Ежелгі әлемнің көркем мәдениеті. 

Орта ғасырлардың көркем мәдениеті. Орта ғасырлардағы қиыр және Таяу Шығыстың 

көркем мәдениеті. Қайта өрлеу дәуірінің көркем мәдениеті. XVII ғасырдың көркем 

мәдениеті. XVIII-XIX ғасырдың бірінші жартысындағы көркем мәдениет. ХХ ғасырдың 

екінші жартысындағы көркем мәдениет. ХХ ғасырдың көркем мәдениеті. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- әлем халықтарының көркем мәдениетінің тарихи дәстүрлері мен құндылықтары 

туралы тұтас түсінік алу; 

- өнердің негізгі түрлері мен жанрларын, әлемдік көркем мәдениеттің жауһарларын 

білу; 

- көркем-тарихи дәуір кезеңдерін зерттеу; 

- зерттелген шығармаларды тану және оларды белгілі бір дәуірмен, стильмен, 

бағытпен сәйкестендіру; 

- көрнекті суретшілердің дүниетанымы мен стиліне тән ерекшеліктерін білу; 

- көркем-тарихи дәуір, стиль және бағыт туралы ұғымдарды қалыптастыру және 

дамыту; 

- Тарихи өркениетте олардың ауысуы мен дамуының маңызды заңдылықтарын 

түсіну; 

- адамның көркем мәдениетіндегі орны мен рөлін түсіну. 

оның тарихи дамуы;  

-сезімдерді, эмоцияларды, бейнелі-ассоциативті көркем-шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 
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Цель курса - профильном уровне систематизировать и углублять знания о культуре 

и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения. Дать целостное 

представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в исторической 

перспективе. 

Содержание курса – Введение. Понятие «художественная культура». Виды и жанры 

искусства. Художественная культура первобытного мира. Художественная культура 

древнего мира.  Художественная культура средних веков. Художественная культура 

дальнего и ближнего востока в средние века. Художественная культура эпохи 

возрождения. Художественная культура XVII века. Художественная культура XVIII — 

первой половины XIX века. Художественная культура второй половины XIX  начала XX 

века. художественная культура XX века.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- иметь целостное представление об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира; 

- знать основные виды и жанры искусства, шедевры мировой художественной 

культуры; 

- понимать периоды художественно-исторической эпохи; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

-  постигать характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников-творцов; 

- формировать и развивать понятия о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении; 

-  понимать важнейшие закономерности их смены и развития в исторической 

цивилизации; 

- осознавать роль и место человека в художественной культуре на протяжении 

ее исторического развития;   

- развивать чувства, эмоций, образно-ассоциативного художественно-творческих 

способностей. 

 

The purpose of the course-profile level to systematize and deepen knowledge about 

culture and art, obtained at the previous stages of training. To give a holistic view of the world 

art culture and the logic of its development in the historical perspective. 

Course content-Introduction. The concept of "artistic culture". Types and genres of art. 

Art culture of the primitive world. Art culture of the ancient world. Artistic culture of the 

middle ages. Artistic culture of the far and middle East in the middle ages. Artistic culture of the 

Renaissance. Artistic culture of the XVII century. Art culture of the XVIII-first half of the XIX 

century. Artistic culture of the second half of the XIX early XX century. art culture of the XX 

century. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- have a holistic view of the historical traditions and values of the artistic culture of the 

peoples of the world; 

- know the main types and genres of art, masterpieces of world art culture; 

- to study the periods of artistic and historical epoch; 

- learn the studied works and relate them to a certain era, style, direction; 

- comprehend the characteristic features of the worldview and style of outstanding artists-

creators; 

- to form and develop the concept of artistic and historical era, style and direction; 

- to understand the most important regularities of their change and development in 

historical civilization; 

- to be aware of the role and place of man in the artistic culture throughout 

its historical development;  

- develop feelings, emotions, figurative-associative artistic and creative abilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 



 

59 

 

Археология/Археология/Archeology 

Шет елдер тарихының тарихнамасы/Историография истории зарубежных стран 

/Historiography of the history of foreign countries 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы/Историко-культурное наследие 

Восточного Казахстана/Historical and cultural heritage of East Kazakhstan 

 

Әлеуметтік –гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі 

Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин  

Methods of teaching social-humanitarian sciences  

Пәнді оқытудың мақсаты –  өзіндік оқытушылық қызметке теориялық және 

әдістемелік дайындық. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе. Әлеуметтік –гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі 

курсының пәні мен міндеттері. Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік –гуманитарлық пәндер. 

Тарихи білім беру. Әлеуметтік –гуманитарлық білім мазмұны. Әлеуметтік –

гуманитарлық пәндерді оқыту әдістері. Инновациялық технологиялар.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- білім беру үрдісінің нормативтік негіздерін және оның практикалық 

ұйымдастырылуын білу ;  

- жоғары мектепте педагогтың мәдениеті және оқытуды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері мен жүйесін түсіну;  

- оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін, оқыту іс-әрекетінің классикалық, 

дәстүрлі форматындағы оқу үдерісін ұйымдастырудың тәсілдерін, тәсілдерін және 

формаларын меңгеруі.; 

- тарих бойынша оқу бағдарламалары мен курстарды әзірлеу және іске асыру 

кезінде педагогикалық міндеттерді тұжырымдау және шешу;  

- оқу жұмысының жаңа әдістері мен инновациялық түрлерін әзірлеу және 

пайдалану;  

- әдістемелік базаға бағдарлай отырып, болып жатқан процестерді объективті 

бағалау. 

 

Цель изучения дисциплины-теоретическая и методическая подготовка к 

самостоятельной преподавательской деятельности. 

Содержание дисциплины-введение. Предмет и задачи курса методики 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Социально-гуманитарные 

дисциплины на современном этапе. Историческое образование. Содержание социально-

гуманитарного образования. Методы преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 

Инновационные технологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать нормативные основы образовательного процесса и его практической 

организации ;  

- понимать системы и основных принципов организации обучения и культуры 

педагога в Высшей школе;  

- владеть теоретическими основами методики обучения, способами, способами и 

формами организации учебного процесса в классическом, традиционном форматах 

учебной деятельности.; 

- формулировать и решение педагогических задач при разработке и реализации 

учебных программ и курсов по истории;  

- разрабатывать и использовать новые методы и инновационные формы учебной 

работы;  

- объективно оценивать происходящие процессы с ориентацией на методическую 

базу. 
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The purpose of studying the discipline-theoretical and methodological preparation for 

independent teaching. 

The content of the discipline-introduction. Subject and objectives of the course methods 

of teaching social and humanitarian disciplines. Social and humanitarian disciplines at the 

present stage. Historical education. The content of social and humanitarian education. Methods 

of teaching social and humanitarian disciplines. Innovative technology. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- knowledge of the regulatory framework of the educational process and its practical 

organization ;  

- understanding of the system and the basic principles of the organization of education 

and culture of the teacher in High school;  

- mastering the theoretical foundations of teaching methods, methods, methods and forms 

of organization of the educational process in the classical, traditional formats of educational 

activities.; 

- formulation and solution of pedagogical tasks in the development and implementation 

of educational programs and courses in history;  

- development and use of new methods and innovative forms of educational work;  

- objective assessment of ongoing processes with a focus on the methodological basis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Әлеуметтік-экономикалық тарих /Социально-экономическая история /Socio-

economic history 

Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы /Древняя и средневековая 

история Казахстана /Ancient and medieval history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іс-тәжірибеден өту кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при прохождении профессиональной практики 

Practical application in the course of professional practice 

 

Data Mining әдістері мен технологиялары 

Методы и технологии Data Mining 

Methods and Technologies Data Mining  

Пәнді оқытудың мақсаты –  өңделмеген деректердің үлкен массивіндегі 

айнымалылардың арасындағы жасырын заңдылықтарды немесе өзара байланысты 

анықтау. 

Пәннің мазмұны - деректерді зияткерлік талдаудың ұғымдық аппараты (ИАД), 

деректерді дәстүрлі талдаудың қысқаша шолуы, классификацияның, болжаудың, 

кластерлеудің, ассоциативті ережелерді іздестірудің негізгі әдістерін сипаттау (шешім 

ағаштары, байесовский тәсілі, жақын көршінің әдісі, k-орта әдісі және т.б.). Жеке 

бөлімдер визуализацияның міндеттері мен әдістеріне арналған. Содан кейін Data Mining 

технологияларын практикалық қолданудың түрлі аспектілері қарастырылады. Мұндай 

тәсіл осы бағыт бойынша қажетті теориялық дайындықты қамтамасыз ететін ИАД 

әдістері мен алгоритмдерінің алуан түрлілігін барынша жалпыланған нысанда ұсынуға 

мүмкіндік береді, бұл Data Mining бағдарламалық құралдарының тұрақты жаңартылып 

отыратын жиынтығын тиімді пайдалану үшін іргетас болуы мүмкін. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

– мәтіннен алған білімдерін ақпарат сақталатын деректер базасында; 

- үлкен гуманитарлық деректерді моделдеу; 

- математика, басқару теориясы мен жүйелік талдау әдістерін қолдану; 

-жүйелік талдаудың қолданбалы міндеттерін шешу үшін аналитикалық, есептеуіш 

және жүйелік-аналитикалық әдістерді қолдану;  

 - қолданбалы жобалық конструкторлық міндеттерді шешу үшін жүйелік талдау 

әдістерін қолдану. 
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Цель курса –  выявление скрытых закономерностей или взаимосвязей между 

переменными в больших массивах необработанных данных. 

В содержание курса - понятийный аппарат интеллектуального анализа данных 

(ИАД), краткий обзор традиционного анализа данных, описание основных методов 

классификации, прогнозирования, кластеризации, поиска ассоциативных правил (деревья 

решений, байесовский подход, метод ближайшего соседа, метод k-средних и др.). 

Отдельные разделы посвящены задачам и методам визуализации. Затем рассматриваются 

различные аспекты практического применения технологий Data Mining. Подобный 

подход позволяет представить в максимально обобщенной форме разнообразие методов и 

алгоритмов ИАД, обеспечивающих необходимую теоретическую подготовку по данному 

направлению, что может стать фундаментом для эффективного использования постоянно 

обновляющегося набора программных средств Data Mining. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

–  извлекать знания из информации, которые хранятся в базах данных; 

– моделировать большие массивы гуманитарных данных; 

– применять методы математики, теории управления и системного анализа; 

– применять аналитические, вычислительные и системно-аналитические методы 

для решения прикладных задач системного анализа;  

 – применять методы системного анализа для решения прикладных проектно 

конструкторских задач. 

 

The purpose of the course is to identify hidden patterns or relationships between variables 

in large amounts of raw data. 

The content of the course includes the conceptual apparatus of data mining (IAD), a brief 

overview of traditional data analysis, description of the main methods of classification, 

forecasting, clustering, search for associative rules (decision trees, Bayesian approach, nearest 

neighbor method, K-means method, etc.). Separate sections are devoted to tasks and 

visualization methods. Then various aspects of practical application of Data Mining 

technologies are considered. This approach allows us to present in the most generalized form a 

variety of methods and algorithms of IAD, providing the necessary theoretical training in this 

area, which can become the Foundation for the effective use of a constantly updated set of 

software tools Data Mining. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- extract knowledge from information stored in databases; 

- simulate large amounts of humanitarian data; 

- apply methods of mathematics, control theory and system analysis; 

- apply analytical, computational and system-analytical methods to solve applied 

problems of system analysis;  

 - apply methods of system analysis to solve applied design problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математика/ Математика/ Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи-бағытталған деректер базасы және ақпараттық жүйелер/Историко-

ориентированные базы данных и информационные системы/Historically-oriented databases 

and information systems 
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Іздеу жүйелерімен жұмыс істеу технологиялары 

Технологии работы с поисковыми системами 

Search engine technologies  

Пәнді оқытудың мақсаты –  студенттердің базалық білім жүйесі мен практикалық 

және оларды ғылыми зерттеулерде де, кәсіпорынның заманауи жүйелерінде да 

қолдану. 

Пәннің мазмұны - "Терминал – хост"жүйесі. "Клиент-сервер"жүйесі. "Клиент – 

сервер"функционалдық құрылымы. Ақпараттық-есептеу желілері. Деректер беру 

желілері. Ішкі және желіаралық өзара әрекеттесу моделі. Базалық желілік технологиялар. 

Желіаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру. Кабель арналары. Оптикалық талшықты 

желілер. Сымсыз арналар. Спутниктік байланыс жүйелері. Коммуникацияға арналған 

модемдерді пайдалану. Аналогты модемдер. Абонентпен цифрлық байланыс және 

цифрлық модемдер. Жергілікті желілердің технологиясы. Интернет: көлік деңгейінің 

хаттамалары. Интернет ақпараттық ресурстары. Қолданбалы деңгейдің хаттамалары. 

Интернет ақпараттық жүйелері. WWW технологиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- Қазіргі әлемдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі туралы 

түсіну; 

 - желілік компьютерлік технологияларды дамытудың негізгі кезеңдері туралы білу; 

 - компьютерлік желілерді бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс жасау; 

 - дербес, жергілікті және жаһандық компьютерлік желілерде, телекоммуникация 

жүйелерінде жұмыс істеу; 

 - компьютерлік жүйелерде телекоммуникациялық порталдарды ұйымдастыру; 

 - тәжірибеге жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу. 

 

Цель курса – формирование у студентов базовой системы знаний и практических 

навыков в области интернет-технологий и их применение, как в научных 

исследованиях так и современных системах предприятия. 

В содержание курса - Системы «терминал – хост». Системы  «клиент – сервер». 

Функциональные структуры «клиент – сервер». Информационно-вычислительные сети. 

Сети передачи данных. Модель внутри- и межсетевого  взаимодействия. Базовые сетевые 

технологии. Организация межсетевого взаимодействия. Кабельные каналы. 

Оптоволоконные линии. Беспроводные каналы. Спутниковые системы связи. 

Использование модемов для коммуникации. Аналоговые модемы. Цифровая связь с 

абонентом и цифровые модемы. Технологии локальных сетей. Интернет: протоколы 

транспортного уровня. Информационные ресурсы Интернет. Протоколы прикладного 

уровня. Информационные системы Интернет. Технология WWW. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

   - понимать о роли информационно-коммуникационных технологий в 

современном мире; 

    - знать об основных этапах развития сетевых компьютерных технологий; 

    - работать с программным обеспечением компьютерных сетей; 

   -  работать в персональных, локальных и глобальных компьютерных сетях, в 

системах телекоммуникаций; 

    - организовывать телекоммуникационные порталы в компьютерных системах; 

    - внедрять новые информационно-коммуникационные технологии в практику. 

 

The aim of the course is to form a basic system of knowledge and practical 

skills in the field of Internet technologies and their application, both in scientific research 

and modern enterprise systems. 

The content of the course - the system "terminal-host". Client-server systems. Functional 

structures "client-server". Information and computer networks. Data network. Model of intra-

and inter-network interaction. The underlying network technology. Organization of inter-

network interaction. Cable channel. Fiber optic lines. Wireless channels. Satellite 
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communication system. Use of modems for communication. Analog modem. Digital subscriber 

communication and digital modems. Technologies of local networks. The Internet: the protocols 

of the transport layer. Information resources Internet. Application layer protocol. Information 

system on the Internet. WWW technology. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

   - понимать о роли информационно-коммуникационных технологий в 

современном мире; 

    - знать об основных этапах развития сетевых компьютерных технологий; 

    - работать с программным обеспечением компьютерных сетей; 

   -  работать в персональных, локальных и глобальных компьютерных сетях, в 

системах телекоммуникаций; 

    - организовывать телекоммуникационные порталы в компьютерных системах; 

    - внедрять новые информационно-коммуникационные технологии в практику. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Цифрлы тарих (digital history): мәселелер, технологиялар, шешімдер / 

Цифровая история (digital history): проблемы, технологии, решения/  

Digital history: problems, technologies, solutions 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іс-тәжірибеден өту кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при прохождении профессиональной практики 

Practical application in the course of professional practice 

 

 

Цифрлық технологияларды қолданумен тарихты оқыту әдістемесі 

Методика преподавания истории с использованием цифровых технологии 

Methods of teaching history using digital technology  

Пәнді оқытудың мақсаты –  сандық технологияларды пайдалана отырып, өзіндік 

оқытушылық қызметке теориялық және әдістемелік дайындық. 

Пәннің мазмұны - Кіріспе. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы тарихты 

оқыту әдістемесі курсының пәні мен міндеттері. Қазіргі кезеңдегі тарихи білім. Тарихи 

білім беру құрылымы. Тарихи білім мазмұны. Тарих бойынша оқу-әдістемелік кешен. 

Тарихи танымның негізгі белгілері. Тарихты оқыту әдістері. Тарихты оқытудағы 

инновациялық технологиялар. Сандық технологияларды қолдану тарихнама сабағы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- білім беру үрдісінің нормативтік негіздерін және оның практикалық 

ұйымдастырылуын білу ;  

- жоғары мектепте педагогтың мәдениетін және  оқытуды ұйымдастырудың негізгі 

принциптері мен жүйесін түсіну;  

- оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін, оқыту іс-әрекетінің классикалық, 

дәстүрлі форматындағы оқу үдерісін ұйымдастырудың тәсілдерін, тәсілдерін және 

формаларын меңгеруі.; 

- Тарих бойынша оқу бағдарламалары мен курстарды әзірлеу және іске асыру 

кезінде педагогикалық міндеттерді тұжырымдау және шешу;  

- оқу жұмысының жаңа әдістері мен инновациялық түрлерін әзірлеу және 

пайдалану;  

- әдістемелік базаға бағдарлай отырып, болып жатқан процестерді объективті 

бағалау. 

 

Цель курса –теоретическая и методическая подготовка к самостоятельной 

преподавательской деятельности с использованием цифровых технологии. 

Содержание курса - Введение. Предмет и задачи курса методики преподавания 

истории с использованием цифровых технологии. Историческое образование на 

современном этапе. Структура исторического образования. Содержание исторического 

образования.  Учебно-методический комплекс по истории.  Основные черты учебного 
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познания истории. Методы обучения истории. Инновационные технологии в 

преподавании истории. Урок историис использованием цифровых технологий.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- знать нормативные основы образовательного процесса и его практическую  

организацию;  

- понимать основные принципы и систему организации преподавания в высшей 

школе культуру труда педагога;  

- владеть теоретическими основами  методики преподавания, способами, приемами 

и формами организации учебного процесса в классическом, традиционном формате 

учебной деятельности лекции, семинары, экзамены, а также в современном 

инновационном формате с использованием новых образовательных технологий; 

- формулировать и решать педагогические задачи при разработке и реализации 

учебных программ и курсов по истории;  

- разрабатывать и использовать  новые методики и инновационные формы учебной 

работы; свободно ориентироваться в литературе по определенной тематике; 

- объективно оценивать происходящие процессы, ориентируясь на 

методологическую базу. 

 

The purpose of the course-theoretical and methodological preparation for independent 

teaching using digital technology. 

Course content-Introduction. Subject and objectives of the course methods of teaching 

history using digital technology. Historical education at the present stage. Structure of historical 

education. Content of historical education. Educational and methodical complex on history. The 

main features of educational knowledge of history. Methods of teaching history. Innovative 

technologies in history teaching. History lesson using digital technologies. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- know the regulatory framework of the educational process and its practical organization;  

- to understand the basic principles and system of organization of teaching in the higher 

school and the work of the teacher;  

- possess the theoretical foundations of teaching methods, methods, techniques and forms 

of organization of the educational process in the classical, traditional format of educational 

activities lectures, seminars, exams, as well as in a modern innovative format using new 

educational technologies; 

- formulate and solve pedagogical problems in the development and implementation of 

educational programs and courses in history;  

- develop and use new methods and innovative forms of educational work; freely navigate 

in the literature on a particular topic; 

- objectively assess the ongoing processes, focusing on the methodological basis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

«Тарих» мамандығы бакалавриатының базалық және бейіндік пәндері/Базовые и 

профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» /Basic and profile 

disciplines of a bachelor degree of the specialty "History" 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іс-тәжірибеден өту кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при прохождении профессиональной практики 

Practical application in the course of professional practice 

 

Халық әлеуметтануы 

Социология народонаселения 

Sociology of population  

Пәнді оқытудың мақсаты –  халық қоныстандыру социологиясын зерттеу, халық 

қоныстандыру алгоритмі мен механизмі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны - халықтың қоныстануы және оларды зерттеу, демографиялық 

процестердің бағыттылығы мен қарқындылығы, әлеуметтік-экономикалық және 
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демографиялық процестердің өзара байланысы мен өзара байланысы, әлемдік халықтың 

өсу проблемалары, жаһандану жағдайындағы демографиялық ахуал мен демографиялық 

саясат жөніндегі әртүрлі шетелдік және отандық ғалымдар мен мамандардың 

тұжырымдамалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент істей алады: 

- теория мен тәжірибені, негізгі тұжырымдамалық желілерді білу;  

- халықтың әлеуметтануының негізгі мәселелерін, әлеуметтік топтардың өзара 

қарым-қатынасын, этностар қауымдастықтарын, қоғамның стратификациясын талдау.;  

- әлеуметтік әдебиеттермен және көздермен ұзақ және тынымсыз жұмыс істеуге 

қабілеттілігі мен дайындығын көрсету; 

- тұлғаның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтену механизмдерінің динамикасын 

зерттеу; 

- мемлекеттің әлеуметтік-демографиялық процестерге олардың үрдістерін қоғам 

үшін барынша оңтайлы бағытта өзгерту мақсатында әсерін моделдеу. 

 

Цель курса – изучение социологии народонаселения, формирование целостного 

представления об алгоритме и механизме воспроизводства народонаселения. 

В содержание курса - концепции различных зарубежных и отечественных ученых и 

специалистов по проблемам народонаселения и их исследования, направленности и 

интенсивности демографических процессов, взаимосвязи и взаимовлиянию социально-

экономических  и демографических процессов, проблемам роста мирового населения, 

демографической ситуации и демографической политики в в условиях глобализации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-      знать теорию и практику, основные концептуальные линии;  

- анализировать основные проблемы социологии народонаселения, 

взаимоотношения социальных групп, общностей этносов, стратификацию общества;  

-      демонстрировать способность и готовность к продолжительной и кропотливой 

работе с социологической литературой и источниками; 

-   знать динамику социальной структуры и механизмов социализации личности; 

-   моделировать влияние государства на социально-демографические процессы с 

целью изменения их тенденций в наиболее оптимальном для общества направлении. 

 

The purpose of the course-the study of population sociology, the formation of a holistic 

view of the algorithm and mechanism of population reproduction. 

In the course content - concept of various foreign and domestic scientists and experts on 

population issues and research, the direction and intensity of demographic processes, 

interrelation and mutual influence of socio-economic and demographic processes, problems of 

population growth, demographic situation and demographic policy in the context of 

globalization.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- to know the theory and the practice, the main conceptual lines;  

- analyze the main problems of population sociology, the relationship of social groups, 

ethnic communities, stratification of society;  

- demonstrate the ability and willingness to long and painstaking work with sociological 

literature and sources; 

- to study the dynamics of the social structure and mechanisms of socialization of the 

individual; 

- to model the influence of the state on socio-demographic processes in order to change 

their trends in the most optimal direction for society. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Саясаттану-әлеуметтану/ Политология-социология/ Political science, sociology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Тарихи демография /Историческая демография/Historical demography 
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