




 

 

7M01601 - Тарих 

7M01601– История 

7M01601- History 
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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - кредита/кредит/credit - 20 

 

Мамандық бойынша міндетті модулдері/ Обязательные модули по специальности (ОМС)/ 

Compulsory modules in the specialty - кредит/кредитов/credit - 15 

 

 

1. 

IIKZI  

TMPOIiI -

5201 

Шетелдік тарихнама контексінде Қазақстан тарихы  

История Казахстана в контексте зарубежной историографии  

History of Kazakhstan in the context of foreign historiography  

5 

Отандық тарихнама мен деректанудың теориялық-əдіснамалық 

мəселелері  

Теоретико-методологические проблемы Отечественного 

источниковедения и историографии  

Theoretical and methodological problems of national sources and 

historiography 

2 

IIK  

ОРNI -5202 

Қазақстан тарихының деректануы  

Источниковедение истории Казахстана  

The Source study of history of Kazakhstan  
5 

Ғылыми зерттреулер методологиясы  

Методология научных исследований  

The methodology of scientific research 

3 

IPiIP  

IMIP -5304 

Тарихи таным мен тарихи жады  

Историческое познание и историчеcкая память  

Historical knowledge and historical memory  
5 

Күнделілікті зерттеудің тарихи əдістері  

Исторические методы изучения повседневности  

Historic methods of studying the everyday 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі/Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК)/Optional modules, beyond qualification  кредит/кредитов/credit - 5 

 

4 

APSDI  

TiMDI -

6201 

Демографиялық зерттеулер қазіргі заманғы өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современных демографических исследований  

Actual problems of modern demographic researches  

 5 

Демографиялық зерттеулерлің теориясы мен əдістемесі  

Теория и методология демографических исследований  

The theory and methodology of demographic research 

 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 30 кредит/кредитов/credit 

Мамандық бойынша міндетті модулдері/Обязательные модули по специальности 

(ОМС)/Compulsory modules in the specialty - кредит/кредитов/credit - 5 



 

 

 

 

 

 

5 

AW  

AP -5303 

Академиялық (тарих) жазу  

Академическое (историческое) письмо  

Аcademic (histori) Writing  

5 
Академиялық жазу: ғылыми жарияланымдағы қағидалар, халықаралық 

стандарттар, жəне дəлелдеме  

Академическое письмо: принципы, международные стандарты, 

аргументация в научной публикации.  

Academic writing: principles, international standards, the argument in the 

scientific publication 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі/ Модули по выбору для определенной 

специальности   (МВОС)/ Optional modules for the specialty -  кредит/кредитов/credit - 20 

«Қазақстан əлемдік тарихи процестердің контексінде»  білім беру  траекториясының   жалпы 

кəсіптендіру пəндері  

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям  «Казахстан в контексте мировых 

исторических процессов»  

 Profile courses  for educational trajectories  «Kazakhstan in the context of world historical processes»,  

6 
NTPID -

1301 

Тарихи пəндерді оқытудың жаңа технологиялары 

Новые технологии преподавания исторических дисциплин 

New technology of teaching historical disciplines 

5 

7 
DMZhNPP 

-2302 

Ежелгі əлемдік өркениеттер (оқытудың жаңа тəсілдері) 

Древние мировые цивилизации (новые подходы преподавания)  

Ancient world civilizations (new teaching approaches) 

5 

8 
APHKLT -

2303 

Қазіргі замандағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы истории Казахстана новейшего времени 

Actual problems of history of Kazakhstan of the latest time 

5 

9 
DMNE -

1304 

Еуразияның көшпелі өркениеттерін зерттеу контекстіндегі ежелгі түркі 

мифологиясы 

Древнетюркская мифология в контексте изучения цивилизации 

номадов Евразии 

ncient Turkic mythology in the context of the study of nomadic civilizations 

of Eurasia 

5 

«Тарихты оқыту əдістері жəне əдістемесі» білім беру  траекториясының   жалпы кəсіптендіру 

пəндері  

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям  «Методология и методы 

преподавания истории»  

 Profile courses  for educational trajectories   «Methodology and methods of teaching history» 

10 
STOI -

1301 

Тарихты оқытудың заманауи технологиялары 

Современные технологии обучения истории 

Modern technologies of teaching history 

5 

11 SIdh -2302 

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

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

Digital history: problems, technologies, solutions 

5 

12 
MMII -

1303 

Тарихи зерттеулердің əдістері мен əдіснамасы 

Методология и методы исторических исследований 

Methodology and methods of historical researches 

5 

13 
SZiKCE -

2304 

Ортағасырлық Батыс жəне Еуразияның көшпелі өркениеттері 

Средневековый Запад и кочевые цивилизации Евразии 

Medieval West and nomadic civilizations of Eurasia 

5 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі/ Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (МВВК)/ Optional modules, beyond qualification -  кредит/кредитов/credit - 5 

14 

MMNKz  

MPSTiI -

6302 

Қазақстан халқының көші-қон ұтқырлығы  

Миграционная мобильность населения Казахстана  

Migration mobility of the population of Kazakhstan  
5 

Көші-қон үдерістер: қазіргі заманғы трендтер мен зерттеулер  

Миграционные процессы: современные тенденции и их исследования  

Internal migration: current trends and their research 



 

Шетелдік тарихнама контексінде Қазақстан тарихы  

История Казахстана в контексте зарубежной историографии  

History of Kazakhstan in the context of foreign historiography  

 

Пəннің мақсаты – Қазақстан тарихындағы үрдістерді зерттеудегі дерек ретіндегі мəнін, 

деректанулық жағынан зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері мен технологиясын 

көрсету, осының негізінде ол туралы тарихи дерек ретіндегі мазмұнын қалыптастыру. 

Пəн əлемдік өркениетті дамудың негізгі мəселелерін зерттеудегі тарихнаманың негізгі 

жетістіктері мен қазіргі концептуалды тəсілдері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Пəнді оқыту келесі құзыреттіліктерді дамытады: «Тарихи  деректердің интерпретациясы», 

«Тарихи зерттеудің əдіснамасы мен əдістері». 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.жеке зерттеу процесін жобалау үшін алынған білімді пайдаланады жəне қазіргі тарихнама, 

тарих теориясы, деректануды талдаудың негізгі əдіснамалық көзқарастарын қолданады; 

2.дереккөздерді, тарихнамалық еңбектерді талдайды; 

3.Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктеріне 

талдау жасау мақсатында, интеграциялық үрдістердің қазіргі өнімі ретіндегі тарихи жəне аралық 

ғылымдар білімдерін жинақтайды, 

4.түрлі дереккөздерінен (статистикалық мəліметтер,бұқаралық ақпараттық құралдар, 

əлеуметтік топтар, тарихи құжаттар, тарихнамалық материалдар) алынған ақпаратқа баға беру, 

тарихи үрдістер, құбылыстар мен оқиғаларға өз бағасын дəйектейді;   

5.тарихнамалық жəне деректану контекстінің даму жағдайы мен үрдістерін сын тұрғысынан 

бағалайды. 

 

Цель дисциплины-показать сущность исследования тенденций в истории Казахстана как 

источника, теоретико-методологические аспекты и технологию источниковедческого 

исследования, на основе чего сформировать его содержание как исторический источник. 

Дисциплина направлена на формирование представления о современных концептуальных 

подходах и основных достижений казахстанской исторической науки в контексте зарубежной 

историографии. 

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций: «Методология и методы 

исторического исследования», «Интерпретация исторических источников». 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.использует полученные знания для проектирования процесса индивидуального 

исследования и использует основные методологические подходы к современной историографии, 

теории истории, анализа источниковедения; 

2.анализирует источники, историографические труды; 

3.применять основные методологические подходы анализа  современной историографии, 

теории  истории, источниковедения; 

4.синтезировать знания исторических и смежных наук  как современного продукта 

интегративных процессов с  целью научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана; 

5.оценивать информацию из различных источников (статистических данных, средств массовой 

информации, социальных сетей, исторической документации, историографических материалов и др.), 

аргументировать собственную оценку исторических процессов, явлений и событий. 

 

The purpose of the discipline-to show the essence of research trends in the history of Kazakhstan 

as a source, theoretical and methodological aspects and technology of source research, on the basis of which 

to form its content as a historical source. 

The discipline is aimed at forming an idea of modern conceptual approaches and the main 

achievements of historiography in the study of the key problems of world civilizational development, the 

possibility of interdisciplinary cooperation in their study. 

The study of the discipline is aimed at the development of competencies: "Methodology and 

methods of historical research", "Interpretation of historical sources". 

1.uses this knowledge to design the process of individual research and uses the basic 

methodological approaches to modern historiography, theory of history, analysis of source studies; 

2.analyzes the sources and historiographical works; 



3.to apply the main methodological approaches to the analysis of modern historiography, theory of 

history, source studies; 

4.to synthesize the knowledge of historical and related Sciences as a modern product of integrative 

processes for the purpose of scientific analysis of the main stages, regularities and originality of the 

historical development of Kazakhstan; 

5.evaluate information from various sources (statistics, media, social networks, historical 

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

 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 
Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation     

 

Отандық тарихнама мен деректанудың теориялық-əдіснамалық мəселелері 

Теоретико-методологические проблемы Отечественного источниковедения и 

историографии  

Theoretical and methodological problems of national sources and historiography 

Пəннің мақсаты - магистранттарды отандық деректану жəне тарихнаманың теориялық жəне 

əдістемелік мəселелерімен таныстыру 

Пəн зерттеу практикасына қатысты ғылыми тарихи таным əдістері туралы арнайы оқу 

ретінде тарих əдіснамасын зерделеуге, сонымен қатар тарихшылардың жаңа буынының 

əдіснамалық білімін кеңейтуге, оларда ғылым əдіснамасының негізгі мəселелері туралы, тарихи 

зерттеулерде оларды қою жəне шешу ерекшеліктері туралы жүйелі жəне тұтас түсініктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Ғылыми əдістеме. Тарихты жəне 

тарихнаманы зерттеудің пəні мен міндеттері. Қазақстанның тарихындағы дерек көздері: жазбаша, 

ауызша, археологиялық жəне т.б. Тарихи дереккөздермен жұмыс істеу мəселелері. Қазақстан 

тарихының тарихнамасы. Қазақстан тарихын кезеңдеудің əдістемелік принциптері. Ғылыми 

бағыттар мен мектептер. Қазақстан тарихын зерттеудің негізгі мəселелері. Тарихнамалық 

зерттеудің мəні. 

Пəнді оқыту келесі құзыреттіліктерді дамытады: «Тарихи зерттеудің əдіснамасы мен 

əдістері», «Тарихи  деректердің интерпретациясы». 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.Ғылыми лексиканы қолдана отырып, осы курстың тұжырымдамалық аппараттарымен 

жұмыс істеу үшін тарихи материалды еркін жəне нақты айқындайды. 

2.құжаттармен жəне дереккөздермен, анықтамалық материалдармен, мерзімді 

басылымдармен жұмыс жасайды; 

3.деректану жəне тарихнама саласындағы əлеуметтік маңызды мəселелер мен процестерді 

ғылыми талдау. 

4.қазіргі тарихнама, тарих теориясы, деректануды талдаудың негізгі əдіснамалық 

көзқарастарын қолданады; 

5.түрлі дереккөздерінен (статистикалық мəліметтер,бұқаралық ақпараттық құралдар, 

əлеуметтік топтар, тарихи құжаттар, тарихнамалық материалдар) алынған ақпаратқа баға береді, 

тарихи үрдістер, құбылыстар мен оқиғаларға өз бағасын дəйектейді; 

6.Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары мен ерекшеліктеріне 

талдау жасау мақсатында, интеграциялық үрдістердің қазіргі өнімі ретіндегі тарихи жəне аралық 

ғылымдар білімдерін жинақтайды;   

 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с теоретико-методологическими проблемами, 

существующими в Отечественном источниковедении и историографии 

Дисциплина направлена на формирование системного и целостного представления об 

основных проблемах методологии Отечественной исторической науки, о специфике их постановки 

и решения в исторических исследованиях. 



Содержание курса: Научная методология. Предмет и задачи истониковедения и 

историографии. Источники по истории Казахстана: письменные, устные, археологические и др. 

Проблемы работы с истторическими источниками. Историография истории Казахстана. 

Методологические принципы периодизации истории Казахстана. Научные направления и школы. 

Основные проблемы изучения истории Казахстана. Значение историографических исследований. 

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций: «Методология и методы 

исторического исследования», «Интерпретация исторических источников». 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.свободно и четко излагать исторический материал с использованием научной лексики, 

оперировать понятийным аппаратом по данному курсу; 

2.работать с документами и источниками, справочным материалом, периодической 

печатью;  

3.применять основные методологические подходы анализа  современной историографии, 

теории  истории, источниковедения; 

4.проводить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и концепций; 

5.оценивать информацию из различных источников (статистических данных, средств массовой 

информации, социальных сетей, исторической документации, историографических материалов и др.), 

аргументировать собственную оценку исторических процессов, явлений и событий; 

6.синтезировать знания исторических и смежных наук  как современного продукта 

интегративных процессов с  целью научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана. 

 

The purpose of the discipline is to acquaint undergraduates with the theoretical and methodological 

problems existing in the Domestic source studies and historiography. 

The discipline is aimed at studying the methodology of history as a special teaching about the 

methods of scientific historical knowledge in relation to research practice, as well as the expansion of 

methodological knowledge of a new generation of historians, the formation of their systematic and 

comprehensive understanding of the main problems of the methodology of science, the specifics of their 

formulation and solutions in historical research. 

The content of the course Scientific methodology.The subject and objectives of estoniasweden and 

historiography. Sources on the history of Kazakhstan: written, oral, archaeological and other Problems of 

working with historical sources. Historiography of history of Kazakhstan.Scientific directions and schools. 

The main problems of studying the history of Kazakhstan. The importance of historiographical research. 

Discipline is aimed at forming the following key competencies: "Methodology and methods of 

historical research", "Interpretation of historical sources". 

At the end of the course, the master's student must: 

1.freely and clearly Express historical material with the use of scientific vocabulary, to operate with 

the conceptual apparatus for this course; 

2.work with documents and sources, reference material, periodicals;  

3.to apply the main methodological approaches to the analysis of modern historiography, theory of 

history, source studies; 

4.to conduct a comparative analysis of various research hypotheses and concepts; 

5. to apply the main methodological approaches to the analysis of modern historiography, theory 

of history, source studies; 

6.evaluate information from various sources (statistics, media, social networks, historical 

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

 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

 Ғылым тарихы мен философиясы, Шетелдік тарихнама контексінде Қазақстан тарихы.  

История и философия науки, История Казахстана в контексте зарубежной историографии.  

 History and philosophy of science, History of Kazakhstan in the context of foreign historiography.  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 
Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

 

 



Қазақстан тарихының деректануы  

Источниковедение истории Казахстана  

The Source study of history of Kazakhstan  

 

Пəнді оқытудың мақсаты - нақты тарихи дəуірдегі ескерткіш көзі ретінде, тарихи 

дереккөздер мен əдістер кешенінде сақталған тарихи ғылымың қазіргі заманғы даму деңгейіне 

тиісті білім беру. 

 «Қазақстан тарихының деректануы» пəні бір жағынан жоғары білікті мамандар- 

тарихшыларды дайындауда ерекше маңызды орынға ие жəне екінші жағынан, мəселені объективті 

ашу негізінде тарихқа жаңа ой-пікір, қорытындылар қосу арқылы тікелей тарихи ғылымның 

дамуына үлес қосады.  

«Қазақстан тарихының деректануы» пəні жалпы білім беретін, дүниетанымдық, кəсібилік, 

аналитикалық құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған. 

Пəнге Қазақстан тарихы дереккөздерін жіктеудің барлық бөлімдері,  қазіргі заманғы тарихи 

ғылымдағы оларды талдау мен түсіндіру қамтиды.   

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.белгілі бір кезеңдегі Қазақстан тарихы дереккөздерің нақты түрлері бойынша дереккөз 

біліктілік принциптері туралы талдайды; 

2.зерттеу тақырыбы бойынша дереккөз қорына талдау жасайды; 

3.тарихи материалдарды жинау бойынша аналитикалық, жүйелік операциялардың əдістерін 

пайдаланады;; 4.тарихнамалық жəне деректанулық талдау əдістерімен, жəне зерттеуде қазіргі 

заманғы əдістерді қолдану дағдыларын қолданады. 

5. қазіргі тарихнама, тарих теориясы, деректануды талдаудың негізгі əдіснамалық 

көзқарастарын қолданады. 

 

Цель преподавания дисциплины – дать соответствующие современному уровню развития 

исторической науки знания о сохранившихся комплексах исторических источников и методике 

работы с ними, воспринимая источник как памятник определенной исторической эпохи. 

Дисциплина «Источниковедение истории Казахстана», занимает особое стержневое 

положение в подготовке высококвалифицированных специалистов-историков с одной стороны и 

непосредственно способствует развитию исторической науки – с другой стороны, обогащая 

историю новыми суждениями, выводами, на основе объективного раскрытия событий. 

Дисциплина включает в себя разделы классификацию источников истории Казахстана, их 

анализ и интерпретацию в современной исторической науке. 

Дисциплина «Источниковедение истории Казахстана» направлена на формирование 

общеобразовательной, мировоззренческой, профессиональной, аналитической  компетенций. 

 В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.Анализирует конкретные виды источников по истории Казахстана по обозначенному 

периоду, иметь представление о принципах квалификации источников. 

2. проводить анализ источниковой базы по теме исследования; 

3. использует методами и навыками аналитических, системных операций по сбору 

исторических материалов; 4. Применять приемы историографического, источниковедческого 

анализа и применения современных методов в исследовании. 

5. применять основные методологические подходы анализа  современной историографии, 

теории  истории, источниковедения. 

 

The purpose of teaching - to give the appropriate level of development of modern historical science 

knowledge preserved complex of historical sources and methods of working with them, seeing the source 

as a monument to a particular historical epoch. 

Discipline "Chronology of the history of Kazakhstan", holds a special pivotal position in the 

preparation of highly qualified specialists and historians on the one hand, and directly contributes to the 

development of historical science - on the other hand, enriching the story of the new opinions, conclusions, 

based on the objective of disclosure events. 

Discipline includes sections classification of sources of the history of Kazakhstan, their analysis 

and interpretation in contemporary historical science. 

Discipline "Chronology of the history of Kazakhstan" aimed at creating a comprehensive, 

ideological, professional, analytical competencies 

As a result of studying the discipline undergraduate: 



1.Analyzes specific types of sources on the history of Kazakhstan for the designated period, to have 

an idea about the principles of qualification of sources. 

2. to analyze the source base on the research topic; 

3. uses methods and skills of analytical, systematic operations to collect historical materials;  

4. Apply techniques of historiographical, source analysis and application of modern methods in the 

study. 

5.to apply the main methodological approaches to the analysis of modern historiography, theory of 

history, source studies. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Историография истории Казахстана  

Historiography of Kazakhstan history  

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Ғылыми зерттреулер методологиясы  

Методология научных исследований  

The methodology of scientific research 

Пəннің мақсаты - білім алушыларда пəнаралық білім саласына бағытталған ғылыми 

зерттеулердің жаңа трендтері мен маңызды аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Пəннің мазмұны ғылыми таным əдіснамасын білуге; ғылыми қызметті ұйымдастырудың 

принциптері мен құрылымын зерттеуге: нақты зерттеу міндеттерін өз бетімен белгілей білу жəне 

еркін таңдап алынған теориялар мен əдістерді, əлемдік тəжірибені пайдаланатын ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, оларды шешу қабілеттілігін арттыруға бағытталған. 

Пəнді оқу құзыреттілікті дамытуға бағытталған: ақпараттық-коммуникациялық, 

ұйымдастыру-басқару, Тарихи зерттеудің əдіснамасы мен əдістері.  

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

1.қазіргі тарих ғылымы пайдаланатын гуманитарлық саладағы ғылыми зерттеудің негізгі 

теориялық тəсілдерін, принциптері мен əдістерін білуін көрсетеді. 

2.белгілі бір зерттеу технологиясы ретінде белгілі бір нақты монографиялық шығармаларда 

авторлар пайдаланатын ғылыми-гуманитарлық зерттеудің тұжырымдамалық тəсілдерін, 

қағидаттарын, əдістері мен техникаларын анықтау дағдыларын өолданады. 

3.гуманитарлық жəне əлеуметтік-бағдарланған ақпарат массивтерін іздеу, талдау жəне 

жіктеуді қолданады.  

4.қоғамдық дамудың объективті заңдылықтары негізінде əртүрлі əлеуметтік-тарихи 

феномендер арасында ұқсастықтарды бағалайды.  

5.əлеуметтік-тарихи процестерді ғылыми дəлелді салыстыру дағдыларын көрсету, себеп-

салдарлық байланыстарды орнату жəне əлеуметтік болжамдарды жүзеге асыру бойынша 

қорытынды жасайды. 

 

Цель дисциплины-формирование у обучающихся системы знаний о новых трендах и важных 

аспектах научных исследований, направленных на междисциплинарное образование.  

Содержание дисциплины направлено на знание методологии научного познания; изучение 

принципов и структуры организации научной деятельности: умение самостоятельно определять 

конкретные задачи исследования и повышать способность свободно выбирать теорию и методы, 

решать их с использованием информационных технологий, использующих мировой опыт. 

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций (информационно-

коммуникационные, организационно-управленческие, методология и методы исторического 

исследования)  

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

1.демонстрирует знания основных теоретических подходов, принципов и методов научного 

исследования в гуманитарной области, используемой современной исторической наукой. 

2. в качестве определенной исследовательской технологии используются навыки 

определения концептуальных подходов, принципов, методов и техники научно-гуманитарного 



исследования, используемых авторами в определенных конкретных монографических 

произведениях. 

3.использует поиск, анализ и классификацию массивов гуманитарной и социально-

ориентированной информации.  

4.оценивает сходство между различными социально-историческими феноменами на основе 

объективных закономерностей общественного развития.  

5.составляет заключение по демонстрации навыков научно обоснованного сравнения 

социально-исторических процессов, установления причинно-следственных связей и реализации 

социальных прогнозов. 

 

The purpose of the discipline-the formation of students ' knowledge about new trends and important 

aspects of research aimed at interdisciplinary education.  

The content of the discipline is aimed at knowledge of the methodology of scientific knowledge; 

the study of the principles and structure of the organization of scientific activity: the ability to independently 

determine the specific tasks of research and improve the ability to freely choose the theory and methods to 

solve them using information technology, using world experience. 

The study of the discipline is aimed at the development of competencies (information and 

communication, organizational and management, methodology and methods of historical research). 

As a result of studying the discipline student: 

1.demonstrates knowledge of the basic theoretical approaches, principles and methods of scientific 

research in the humanitarian field used by modern historical science. 

2.as a certain research technology the skills of definition of conceptual approaches, principles, 

methods and techniques of scientific and humanitarian research used by the authors in certain specific 

monographic works are used. 

3.it uses search, analysis and classification of humanitarian and socially-oriented information.  

4.assesses the similarity between different socio-historical phenomena on the basis of objective 

laws of social development.  

5.makes the conclusion on demonstration of skills of scientifically proved comparison of social and 

historical processes, establishment of cause-and-effect relations and realization of social forecasts. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Пəнді зерделеу бакалавриаттың кəсіптік жəне тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге 

негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The course is based on the knowledge gained in the framework of vocational and historical 

disciplines of Bachelor’s degree 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде тəжірибеде қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

 

Тарихи таным мен тарихи жады  

Историческое познание и историчеcкая память  

Historical knowledge and historical memory  

Пəннің мақсаты –магистранттарды тарихи – əдіснамалық ілімнің қазіргі кезеңдегі 

жағдайымен, тарихи танымның негізгі тəсілдерімен жəне тарихи жады категориясымен таныстыру.  

Пəн тарихи – əдіснамалық ілімнің қазіргі кезеңдегі жағдайын, тарихи танымның негізгі 

тəсілдерін жəне тарихи жады категориясын зерттеуге бағытталған.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Тарихилық ойлау тəсілі жəне ғылыми таным 

қағидасы ретінде. Тарихилықтың пайда болуы. Тарихилық қағидасының қазіргі кезеңдегі 

түсініктері. Тарихи таным қағидалары. Тарихи таным кезеңдері. Тарихи таным жəне қазіргі кезең. 

Тарихи танымдағы өзекті мəселелер: сұрақтар мен қарама – қайшылықтар мəселенің мəні ретінде. 

Тарихи жады. Тарихи сана жəне тарихи жзады.  

Пəнді оқыту келесі құзыреттіліктерді дамытады: «Уақыт  пен кеңістікте бағдарлану»,  

«Тарихи  анализ жəне түсіндіру».        

 



Курсты оқу нəтижесінде магистрант: 

1.алынған білімді түпнұсқа əзірлеу жəне ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды 

қолдану үшін пайдаланады; 

2.тарихи таным əдіснамасын, тарихи танымның қағидалары мен құрылымын, тарихи жады 

туралы теорияны, тарихи жадының категориялары мен атқаратын қызметтерін талдайды;  

3.тарихи таным мен тарихи жадыны зерттеумен байланысты мəселелерді сыни талдайды;  

4.тарихи дамудың саяси, социомəдени, экономикалық факторларын жəне де тұлғалық 

фактор мен өркентиеттіліктің рөлін жіктейді; 

5.сабақтастық пен өзгеріске қатысты тарихи мысалдарды уақыт пен кеңістікте талдайды 

жəне бағалайды. 

 

 Цель дисциплины –ознакомление магистрантов с современным состоянием 

историко-методологической мысли,с основными методами исторического познания и категорией 

"историческая память".  

Дисциплина направлена на изучение современного состояние историко-методологической 

мысли в соотношении с основными методами исторического познания и категорией "историческая 

память". 

Содержание курса включает следующие разделы: Историзм как способ мышления и как 

принцип научного познания. Возникновения историзма. Современные трактовки принципа 

историзма. Принципы исторического познания. Этапы исторического познания. Историческое 

познание и современность. Проблема в историческом познании: вопросы и противоречия как смысл 

проблематизации. Историческая память. Историческое сознание и историческая память. 

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций: «Ориентация во времени и 

пространстве», «Исторический анализ и объяснение», 

По окончании курса магистрант должен:  

1.полученные знания используются для оригинальной разработки и использования идей в 

контексте научных исследований; 

2.анализировать методологию исторического познания; принципы и структуру 

исторического познанаия, теории о исторической памяти, категории и функции исторической 

памяти; 

3.критически анализировать и обсуждать проблемы, связанные с исследованием 

исторического познанаия и исторической памяти; 

4.интерпретировать политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль личностного фактора и цивилизационной составляющей; 

5.анализировать и оценивать исторические примеры непрерывности и изменения во времени 

и пространстве. 

 

 

 

The purpose familiarization of undergraduates with the current state of historical and 

methodological thought, with the main methods of historical knowledge and the category of historical 

memory. 

The discipline is aimed at studying the current state of historical and methodological thought,with 

the main methods of historical knowledge and the category of "historical memory". 

The course content includes the following sections: Historicism as a way of thinking and as a 

principle of scientific knowledge. The emergence of historicism. Modern interpretations of the principle of 

historicism. Principles of historical knowledge. Stages of historical knowledge. 

Historical knowledge and modernity. The problem in historical knowledge: issues and 

contradictions as the meaning of problematization. Historical memory. Historical consciousness sand 

historical memory. 

 The study of the discipline is aimed at the development of competencies: "Orientation in time 

and space", "Historical analysis and explanation», 

At the end of the course, the master's student must:  

1.the obtained knowledge is used for the original development and use of ideas in the context of 

scientific research; 

2.analyze the methodology of historical cognition; principles and structure of historical cognition, 

theory of historical memory, categories and functions of historical memory; 



3.critically analyze and discuss the problems associated with the study of historical cognition and 

historical memory; 

4.interpret the political, socio-cultural, economic factors of historical development, as well as the 

role of the personal factor and the civilizational component; 

5.analyze and evaluate historical examples of continuity and change in time and space. 

 

 Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Historical knowledge and historical memory 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

          Шығыспен Батыстың ежелгі өркениеттері (оқыту əдіснамасының ерекшеліктері) 

 Древние цивилизации Востока и Запада (особенности методики преподавания) 

 The ancient civilizations of the East and the West (especially methods of teaching) 

 

Күнделілікті зерттеудің тарихи əдістері  

Исторические методы изучения повседневности  

Historic methods of studying the everyday 

 

Пəннің мақсаты - студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарымен таныстыру. 

Пəн күнделікті өмір тарихын зерттеудің əдістемелік ерекшеліктерін білуге бағытталған.   

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Ғылымның пайда болуы. Ғылыми білімнің 

құрылымы. Қоғамдағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың рөлі. Ғылыми əдістеме. 

Пəнді оқыту келесі құзыреттіліктерді дамытады: «Тарихи зерттеудің əдіснамасы мен 

əдістері».  

Курсты оқу нəтижесінде магистрант: 

1.жаңартылған білім мазмұны ғылыми-зерттеу жəне білім беру қызметін жүзеге асыру үшін 

теориялық-əдіснамалық жəне тарихи-гуманитарлық білімдерді бірегейлеу жəне түсіндіреді; 

2.алынған білімді түпнұсқа əзірлеу жəне ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды 

қолдану үшін пайдаланады; 

3.ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетімен белгілеп, еркін таңдап алынған 

теориялар мен əдістермен, əлемдік тəжірибені пайдаланатын ақпараттық технологияларды шешуге 

дағдыланады. 

 

Цель дисциплины – знакомство магистрантов с основными историческими методами 

изучения повседневности 

Дисциплина направлена на изучения методики и техники изучения истории повседневности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Зарождение науки. Структура научного знания. 

Роль организации научных исследований в обществе. Научная методология. 

Изучение дисциплины направлено на развитие компетенций: Методология и методы 

исторического исследования.  

По окончании курса магистрант должен:  

1.идентифицировать и интерпретировать теоретико-методологические  и историко-

гуманитарные знания для осуществления научно-исследовательской и  образовательной 

деятельности в рамках обновленного содержания образования; 

2.использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в 

контексте научно-исторических исследований повседневности;  

3.самостоятельно формулировать конкретные цели и задачи научно-исторических 

исследований повседневности и решать их с помощью свободно выбираемых методов. 

 

The purpose of the discipline is to familiarize undergraduates with the main historical methods of 

studying everyday life. 

The discipline is aimed at studying the methodological features of teaching the history of everyday 

life. The course content includes the following sections: The birth of science. The structure of scientific 

knowledge. The role of research organization in society. Scientific methodology. 

The study of the discipline is aimed at the development of competencies: Methodology and methods 

of historical research.  

Upon completion of the course, the undergraduate must:  

 Тарихи таным мен тарихи жады 

 Историческое познание и историчеcкая память 



1.identify and interpret theoretical, methodological, historical and humanitarian knowledge for 

research and educational activities within the framework of the updated content of education; 

2.to use this knowledge for the original development and application of ideas in the context of 

scientific and historical research of everyday life;  

3.independently formulate specific goals and objectives of scientific and historical research of 

everyday life and solve them with the help of freely chosen methods. 

 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Ғылым тарихы мен философиясы, Ғылыми зерттреулер методологиясы  

История и философия науки, Методология научных исследований  

 History and philosophy of science, The methodology of scientific research 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Магистрлік диссертация қорғау 

Защита магистерской диссертации  

 Master's thesis defense 

 

 

Демографиялық зерттеулер қазіргі заманғы өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы современных демографических исследований  

Actual problems of modern demographic researches  

 

Пəннің мақсаты: қазіргі заманғы демографиялық процестердің білімдерін жүйелі теориясы 

мен əдістемесін талдау заңдылықтарын қалыптастыру жəне тəжірибелік зерттеулер жүргізу 

əдістемесін меңгеру. 

«Демографиялық зерттеулер қазіргі заманғы өзекті мəселелері» пəні қазіргі заманғы 

демографиялық зерттеулерде маңызды орын алады. Ол магистранттарға қажетті əдістемелік жəне 

əдістік жабдықтар қолдану үшін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдаланылмақ.  

Курстың мазмұны келесі тараулардан тұрады, қазіргі заманғы демографиялық процестердің 

негізгі зерттеу проблемалары жəне зерттеудің өзекті мəселелерін қарастыру.  

Оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.демографиялық талдаудың теория мен əдістерін, мəні мен заңдылықтарын, негізгі 

демографиялық процестерді сипаттайды; 

2.ерекшеліктерін қалыптастыру негізгі құрылымдар; халықтың некелік ерекшеліктері 

үлгілерін, туу жəне өлім-жітім жəне олардың қазіргі заманғы сипаттамаларын талдайды;  

3. демографиялық мінез-құлық; теориясы демографиялық өту жəне оның қазіргі заманғы 

дамыту; əр түрлі тұжырымдамалар демографиялық жəне əлеуметтік саясат; əдістерін, 

перспективалы есептердің саны мен құрылымын талдайды. 

 4.демографиялық көрсеткіштер мен дербес демографиялық процестерді демографиялық 

жағдайды қолдана отырып дұрыс интерпретациялау, зерттелген əдістемелері  бағалайды. 

 

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

анализа закономерностей современных демографических процессов и практических исследований 

Дисциплина       «Актуальные проблемы современных демографических исследований» 

занимает важное место в структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать 

магистрантам необходимый методологический и методический инструментарий для применения 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает разделы, связанные с основными исследовательскими 

проблемами и подходами изучения актуальных проблем современных демографических процессов. 

В результате обучения магистрант: 

1.описывает теорию и методы, сущность и закономерности демографического анализа, 

основные демографические процессы; 

2. формирование особенностей основных структур; анализирует формы брачных 

особенностей населения, рождаемости и смертности и их современных характеристик;  

3. демографическое поведение; теория демографического перехода и его современного 

развития; различные концепции демографической и социальной политики; анализируют методы, 

количество и структуру перспективных задач. 



 4.оценку демографических показателей и индивидуальных демографических процессов, 

правильную интерпретацию демографических процессов с использованием демографической 

ситуации, изученные методики. 

 

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

of analysis of patterns of modern demographic processes and practical research 

Discipline "Actual problems of modern demographic research" occupies an important place in the 

structure of training students in graduate school. It is intended to give undergraduates the necessary 

methodological and methodical tools for the application of research activities. 

The content of the course includes sections related to the main research problems and approaches 

to the study of actual problems of modern demographic processes. 

As a result of training undergraduate: 

1.describes the theory and methods, the nature and laws of demographic analysis, the main 

demographic processes; 

2. formation of features of the basic structures; analyzes the forms of marriage characteristics of 

the population, fertility and mortality and their modern characteristics;  

3. demographic behavior; theory of demographic transition and its modern development; various 

concepts of demographic and social policy; analyze methods, number and structure of perspective tasks. 

 4.assessment of demographic indicators and individual demographic processes, correct 

interpretation of demographic processes using the demographic situation, the methods studied 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The course is based on the knowledge gained in the framework of vocational bachelor historical 

disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

 

Демографиялық зерттеулерлің теориясы мен əдістемесі  

Теория и методология демографических исследований  

The theory and methodology of demographic research 

 

Пəннің мақсаты – демографияның теориясы мен əдістемесін зерделеу жəне шешуге 

оңтайлы көзқарасты қалыптастыру.  

Пəн демографиялық зерттеулердің əдіснамасы мен əдістемесін меңгеруге бағытталған. 

Пəннің мазмұны ұзақ ретроспективадағы Қазақстан дамуының негізгі демографиялық кезеңдерін 

зерттеуге бағытталған. Пəн демографиялық дамудың зерттелетін кезеңдерінің тарихи, 

географиялық, этнологиялық жəне əлеуметтік контекстін тереңдетуге ықпал етеді.  

Пəнді оқу құзыреттілікті дамытуға бағытталған: ақпараттық-коммуникациялық, 

ұйымдастыру-басқару, Тарихи  анализ жəне түсіндіру. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

1.кəсіби қызметте демографиялық процестер мен заңдылықтарды жүйелі түсінуді 

қолданады;. 

2. білімнің арнайы жəне пəнаралық салаларында əлеуметтік-демографиялық зерттеулердің 

дағдылары мен əдістерін пайдаланады.. 

3.демографияның өзекті мəселелерін зерттеу процесі мен нəтижесін сыни ойлау, жобалау, 

енгізу жəне бейімдеу қабілетін көрсетеді. 

4.қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның, құбылыстың, процестің маңыздылығын 

анықтайды. 

Цель курса: изучение теории и методики демографии и формирование оптимального 

подхода к решению. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ и специфики методологии и 

методики демографических исследований. Курс «Теория и методология демографических 



исследований» занимает важное место в структуре подготовки студентов в магистратуре. Он 

призван дать магистрантам необходимый методологический и методический инструментарий для 

применения научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает разделы, связанные с основными исследовательскими 

проблемами и подходами изучения актуальных проблем современных демографических процессов, 

изучение основных теорий, методологического инструментария.  

В результате обучения магистрант: 

1. применяет систематическое понимание демографических процессов и закономерностей в 

профессиональной деятельности. 

2.использует навыки и методы социально-демографических исследований в специальных и 

междисциплинарных областях знаний.. 

3.демонстрирует способность к критическому мышлению, проектированию, внедрению и 

адаптации к процессу и результатам исследования актуальных проблем демографии. 

4.определяет важность исторического события, явления, процесса для развития общества. 

 

The purpose of the course: the study of the theory and methodology of demography and the 

formation of an optimal approach to the solution. 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations and specifics of the methodology 

and methodology of demographic research. The course "Theory and methodology of demographic 

research" occupies an important place in the structure of training of students in the magistracy. It is intended 

to give undergraduates the necessary methodological and methodical tools for the application of research 

activities. 

The content of the course includes sections related to the main research problems and approaches 

to the study of actual problems of modern demographic processes, the study of basic theories, 

methodological tools.  

As a result of training undergraduate: 

1. applies a systematic understanding of demographic processes and patterns in professional 

activity. 

2.uses skills and methods of socio-demographic research in special and interdisciplinary fields of 

knowledge.. 

3.it demonstrates the ability to critical thinking, design, implementation and adaptation to the 

process and results of the study of actual problems of demography. 

4.determines the importance of historical events, phenomena, processes for the development of 

society. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The course is based on the knowledge gained in the framework of vocational bachelor historical 

disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

 

 

Академиялық (тарих) жазу  

           Академическое (историческое) письмо  

            Аcademic (histori) Writing  

Мақсаты: жазудың шығу тегі мен дамуы бойынша білімді тереңдету жəне жинақтау; 

ғылыми мəтінмен жұмыс істеу дағдыларын алу жəне жетілдіру. 

Курсты оқу барысында магистранттар хаттың даму кезеңдерін қарастырады. Латын, қытай, 

қазақ жазуының, кириллица мен етістіктің ерекшеліктері мен түрлерін, осы хат түрлерінің жазбаша 

көздерінің кейбір сыртқы белгілерін талдайды. Курс барысында Академиялық хат жəне оған 

қойылатын талаптар маңызды орын алады. Эссе жазуға, рефератқа, мақалаға, магистрлік 

диссертацияға, ғылыми зерттеулерге пікір мен рецензияларға, оларды нормативтерге сəйкес 



ресімдеуге қойылатын талаптарды біледі.  Ғылыми мəтіндерде Антиплагиат пен дəйексөзге баса 

назар аударылады. "Академиялық (тарихи) хат" пəнін оқу барысында алған теориялық білімдер мен 

практикалық дағдылар осы білім беру бағдарламасының түлектерінің ғылыми зерттеу жұмысында 

үлкен маңызға ие. 

Құзыреттертіліктерді дамытады: Пəн кəсіби жəне ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. курстың теориялық білімін тарихшы кəсіби қызметінде білім берудің 

жаңартылған мазмұнына сəйкес пайдалану; орыс тілінде оның кодификацияланған əдеби 

формасында кəсіби жазбаша жəне ауызша коммуникацияны еркін жүзеге асыру; 

Оқыту нəтижелері: 

1. жазудың даму тарихы, кең таралған жазу графикасының ерекшеліктері, академиялық 

мəтіндерді жазу, библиография негіздері бойынша теориялық білімді білім берудің жаңартылған 

мазмұнына сəйкес тарихшы кəсіби қызметінде қолдану, 

2. əр түрлі хаттар түрлерін жəне академиялық мəтіндердің түрлерін ажыратуға, оларды 

МЕМСТ жəне талаптарға сəйкес жазуға жəне ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында 

талқылауды жүргізуге, өз бетінше Конспектілер, аннотациялар, рефераттар, ғылыми мақалалар, 

рецензиялар мен эсселер жасауға дайын екендігін көрсету. 

3.əр түрлі академиялық мəтіндерді сыни талдау;  

4.кəсіби жəне өзге де қызметті табысты жүзеге асыру үшін əр түрлі көздерден (бұқаралық 

ақпарат құралдары, əлеуметтік желілер, тарихи құжаттар) ақпаратты синтездеу жəне түсіндіру; 

5.жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында инновациялық, ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып кəсіби шеберлігін көрсету; 

6.кəсіби міндеттерді шешу үшін мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде ауызша жəне 

жазбаша нысанда коммуникацияны құру. 

 

Цель углубление и обобщение знаний по происхождению и развитию письма; получение и 

совершенствование навыков работы с научным текстом. 

В ходе изучения курса магистранты рассматривают этапы развития письма. Анализирует 

особенности и типы латинского, китайского, казахского письма, кириллицы и глаголицы, 

некоторые внешние признаки письменных источников данных видов письма. Важное место в ходе 

курса занимает академическое письмо и требования к немуМагистранты  учатся критически 

относиться к письму, аргументировано излагать материал, презентовать свою научную работу. 

Узнают требования, предъявляемые к написанию эссе, реферату, статье, магистерской диссертации, 

отзывам и рецензиям на научные исследования, их оформлению в соответствии с нормативами. 

Большое внимание уделяется вопросу антиплагиата и цитирования в научных текстах. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Академическое (историческое) письмо» имеют большое значение в научной исследовательской 

работе выпускника данной образовательной программы. 

Компетенции Дисциплина направлена на формирование профессиональных и научно-

исследовательских компетенций. использование теоретических знаний курса в профессиональной 

деятельности историка в соответствии с обновленным содержанием образования;  свободное 

осуществление профессиональной письменной и устной коммуникации на русском языке в его 

кодифицированной литературной форме; 

Результаты обучения: 

1. использовать теоретические знания по истории развития письма, особенностях графики 

наиболее распространенных письмен, по написанию академических текстов, основ библиографии в 

профессиональной деятельности историка в соответствии с обновленным содержанием 

образования, 

2. демонстрировать готовность различать разные типы письма и разные виды академических 

текстов, писать и оформлять их в соответствии с требованиями и ГОСТами, публично вести 

обсуждение научных работ, самостоятельно создавать конспекты, аннотации, рефераты, научные 

статьи, рецензии и эссе. 

3.критически анализировать различные виды академических текстов;  

4.синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (средств массовой 

информации, социальных сетей, исторической документации) для успешного осуществления 

профессиональной и иной деятельности; 

5.демонстрировать профессиональное мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных технологий в условиях обновленного содержания образования; 



6.выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на государственном, русском 

и иностранном языках для решения профессиональных задач. 

The purpose of deepening and generalization of knowledge on the origin and development of 

writing; obtaining and improving skills with scientific text. 

During the course, undergraduates consider the stages of development of writing. Analyzes the 

features and types of Latin, Chinese, Kazakh writing, Cyrillic and Glagolitic, some external signs of written 

sources of these types of writing. An important place in the course of the course is occupied by academic 

writing and requirements for non-students learn to be critical of writing, to present the material in a reasoned 

way, to present their scientific work. Learn the requirements for writing an essay, essay, article, master's 

thesis, reviews and reviews of research, their design in accordance with the standards. Much attention is 

paid to the issue of anti-plagiarism and citation in scientific texts. Theoretical knowledge and practical skills 

gained in the course of studying the discipline "Academic (historical) writing" are of great importance in 

the research work of the graduate of this educational program. 

Competence The discipline is aimed at the formation of professional and research competencies. 

the use of theoretical knowledge of the course in the professional activity of the historian in accordance 

with the updated content of education; free implementation of professional written and oral communication 

in Russian in its codified literary form; 

Learning outcome: 

1. to use theoretical knowledge on the history of writing, the features of the graphics of the most 

common writing, writing academic texts, the basics of bibliography in the professional activity of the 

historian in accordance with the updated content of education, 

2. demonstrate readiness to distinguish between different types of writing and different types of 

academic texts, write and execute them in accordance with the requirements and state Standards, publicly 

discuss scientific works, independently create abstracts, abstracts, scientific articles, reviews and essays. 

3.critically analyze different types of academic texts;  

4.synthesize and interpret information from various sources (media, social networks, historical 

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

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

technologies in the context of the updated content of education; 

6.to build communication in oral and written forms in the state, Russian and foreign languages to 

solve professional problems. 

 

 

Академиялық жазу: ғылыми жарияланымдағы қағидалар, халықаралық 

стандарттар, жəне дəлелдеме  

Академическое письмо: принципы, международные стандарты, аргументация в 

научной публикации.  

Academic writing: principles, international standards, the argument in the scientific 

publication 

 

Курстың мақсаты: коммуникативті қабілеттілікті жəне ғылыми-академиялық дағдысын 

қалыптастыру. 

Пəн жазба мəтінмен жұмыс істеу дағдысын алуға жəне жетілдіруге бағытталған, 

мамандарды даярлау құрылымында магистратурада маңызды орын алады. Ол магистранттарға 

əдіснамалық жəне ғылыми-зерттеу қызметі үшін қолданады. Тарихтағы контент-сараптама беруге 

бағытталады. 

Курстың мазмұны ғылыми-академиялық мəнер анализі мен техниканың бөлімдерін  

магистрлік диссертация жазған кезде қолдануды қамтиды. 

Аталмыш пəнді зерделеу үрдісі барысында жалпымəдени жəне кəсіби құзыретін 

қалыптастыруға жəне интеллектуалдық деңгейі мен даму процесін одан əрі жетілдіруге 

бағытталған. 

Оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.негізгі тұжырымдамалар мен зерттеу əдістері қарым-қатынас; негізгі философиялық, 

əлеуметтік, психологиялық, семиотикалық, кибернетикалық, лингвистикалық теориялар мен 

қарым-қатынас үлгілерінің мазмұның талдайды; 

2.коммуникативтік құзыреттілігін арттыру мақсатында дара ерекшеліктері туралы білімін 

ескере отырып тіл коммуникациясы жəне тіл тəжірибесін өз деңгейінде бағалайды; 



3. когнитивтік оңтайлылық, жүйелі ойлау, зияткерлік қызмет мəдениетін, жаңалықтарды 

қабылдау, өмір бойы оқуға ұмтылушылықты танытады. 

 

Цель курса: сформировать у магистрантов коммуникативные способности и навыки научно-

академического изложения.  

Дисциплина направлена на формирование и совершенствование навыков академического 

письма в соответствии с требованиями международных стандартов. Курс «Научно-исторический 

стиль и академическое письмо» занимает важное место в структуре подготовки студентов в 

магистратуре. Он призван дать магистрантам необходимый методологический и методический 

инструментарий для применения научно-исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает разделы анализа научно-академических стилей и техники 

применения их при написании магистерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального 

уровня и развития научно-исследовательских навыков. 

В результате обучения магистрант: 

1.Анализировать основные концепции и методы изучения коммуникации; содержание 

основных философских, социологических, психологических, семиотических, кибернетических, 

лингвистических теорий и моделей коммуникации; 

2. учитывать знания об особенностях коммуникации в индивидуальной речевой практике, 

критически оценивать уровень собственной языковой и коммуникативной компетентности с целью 

дальнейшего его повышения; 

3. демонстрировать когнитивную гибкость, системное мышление, культуру 

интеллектуальной деятельности, восприимчивость к инновациям, стремление к обучению в течение 

всей жизни. 

 

The purpose of the course: to form undergraduates communicative abilities and skills of scientific 

and academic presentation.  

The discipline is aimed at the formation and improvement of academic writing skills in accordance 

with the requirements of international standards. The course "Scientific and historical style and academic 

writing" occupies an important place in the structure of training of students in the master's program. It is 

intended to give undergraduates the necessary methodological and methodical tools for the application of 

research activities. 

The content of the course includes sections of the analysis of scientific and academic styles and 

techniques of their application in writing a master's thesis. 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of General 

cultural and professional competencies, in order to further improve the intellectual level and the 

development of research skills. 

As a result of training undergraduate: 

1.To analyze the basic concepts and methods of studying communication; the content of the main 

philosophical, sociological, psychological, semiotic, cybernetic, linguistic theories and models of 

communication; 

2. take into account the knowledge about the features of communication in individual speech 

practice, critically assess the level of their own language and communicative competence in order to further 

improve it; 

3. demonstrate cognitive flexibility, systems thinking, culture of intellectual activity, susceptibility 

to innovation, commitment to lifelong learning. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

"Тарих" мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История»  

Basic and profile disciplines of a bachelor degree of the specialty "History"  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

 



Тарихи пəндерді оқытудың жаңа технологиялары 

Новые технологии преподавания исторических дисциплин 

New technology of teaching historical disciplines 

 

Пəнді оқытудың мақсаты – магистранттарға мектепте тарих пəндерін жаңа инновациялық 

технологиялар арқылы оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық жəне практикалық тұрғыдан 

меңгерту.  

Пəннің қысқаша сипаттамасы «Тарихи пəндерді оқытудың жаңа технологиялары» курсы – 

магистратурада тарих мамандықтарына оқылатын əдістемелік-теориялық пəн. Ол тарихи пəндерді 

оқытудың қағидаларын, əдіс-тəсілдерін, сабақ түрлерін, тарихи пəндердің теориялық курстарын 

оқыту жолдарын, дидактикалық материалдар, мемлекеттік стандарт пен бағдарламаларын қолдану 

жолдарын жаңа тенологиялармен байланыстыра қарастырады. Барлық технологиялардың мақсаты 

– пəнді оқытуда оқушының жеке басының дара жəне дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз 

бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру болып табылады. 

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: Жалпы кəсіби 

құзыреттілік /əдістемелік/.  

Оқыту нəтижесінде магистрант: 

1. тарих пəнін оқыту əдістерін, амалдары мен технологияларды, компьютерлік моделдеу 

тəсілдерін қолданады; 

2.орта білім беру, арнаулы орта білім беруде жəне жоғары мектеп тəжірибесінде 

қолданылатын заманауи педагогикалық технологиялардың негізгі ережелерін қолданады; 

3.өзінің кəсіби қызметінің мақсаттары мен міндеттері, ерекшеліктері, субъектілеріне сəйкес 

дербес өнімдік бағдарламасын, кəсіби қызметтің технологиялық құжаттамасы мен экономикалық 

негіздемесін жобалау, жетістіктерді бағалау үшін критерийлер мен дескрипторларды жасайды; 

4.тарих жəне білім беру саласындағы инновациялық идеяларды, ынтымақастық ортаны құру 

тəжірибесін, цифрлық,білім беру,  диагностикалық технологияларды қолдану тəжірибесін таратады. 

 

Цель изучения дисциплины теоретическое и практическое освоение магистрантами 

особенностей процесса преподавания исторических дисциплин в школе посредством новых 

инновационных технологий.  

Краткое описание дисциплины курс "новые технологии преподавания исторических 

дисциплин" -методико-теоретическая дисциплина, изучаемая в магистратуре по историческим 

специальностям. Он рассматривает принципы, методы и приемы преподавания исторических 

дисциплин, виды занятий, способы преподавания теоретических курсов исторических дисциплин, 

пути применения дидактических материалов, государственных стандартов и программ в сочетании 

с новыми технологиями. Цель всех технологий-формирование творческой деятельности учащихся 

в обучении предмету с учетом индивидуальных и индивидуальных особенностей личности, 

повышения их самостоятельности. 

Предмет направлен на формирование следующих ключевых компетенций: 

Общепрофессиональная компетентность (методическая).  

В результате обучения магистрант: 

1. использует методы, приемы и технологии преподавания истории, методы 

компьютерного моделирования; 

2. применяет основные положения современных педагогических технологий, 

применяемых в практике среднего образования, среднего специального образования и Высшей 

школы; 

3.разрабатывает критерии и дескрипторы для проектирования индивидуальной 

продуктовой программы, технологической документации и экономического обоснования 

профессиональной деятельности, оценки достижений в соответствии с целями и задачами, 

особенностями своей профессиональной деятельности, субъектами; 

4.распространяет инновационные идеи в области истории и образования, опыт создания 

среды сотрудничества, опыт применения цифровых,образовательных, диагностических 

технологий. 

The purpose of the discipline - theoretical and practical development of undergraduates features 

of the process of teaching historical disciplines at school through new innovative technologies.  

The course "new technologies of teaching historical disciplines" is a methodological and 

theoretical discipline studied in the master's program in historical specialties. It examines the principles, 

methods and techniques of teaching historical disciplines, types of classes, methods of teaching theoretical 



courses of historical disciplines, ways of applying didactic materials, state standards and programs in 

combination with new technologies. The purpose of all technologies-the formation of creative activity of 

students in teaching the subject, taking into account the individual and individual characteristics of the 

individual, increasing their independence. 

The course is aimed at the formation of the following key competencies: General professional 

competence (methodological).  

As a result of training undergraduate/ Master:  
1. uses methods, techniques and technologies of teaching history, methods of computer modeling; 

2. applies the main provisions of modern pedagogical technologies used in the practice of 

secondary education, secondary special education and Higher education; 

3.develops criteria and descriptors for the design of individual product programs, technological 

documentation and economic justification of professional activities, evaluation of achievements in 

accordance with the goals and objectives, the characteristics of their professional activities, subjects; 

4.distributes innovative ideas in the field of history and education, experience in creating an 

environment of cooperation, experience in the use of digital,educational, diagnostic technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

 Жоғары мектепте тарихты оқыту əдістемесі 

 Методика преподавания истории в высшей школе 

Methods of  teaching history in high school 

 

Қазіргі замандағы Қазақстан тарихының өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы истории Казахстана новейшего времени 

Actual problems of history of Kazakhstan of the latest time 

Пəнді оқытудың мақсаты- қазіргі замандағы  Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы 

объективті тарихи білім беру, магистранттардың назарын мемлекеттілік пен тарихи-мəдени 

үдерістердің қалыптасу жəне даму мəселелеріне аудару. 

Пəн Қазақстанның қазіргі заман тарихының іргелі мəселелерін, атап айтқанда Қазақстанның 

1917 жылғы төңкерістен бүгінгі күнге дейінгі саяси жəне əлеуметтік – экономикалық дамуын, 

Қазақстанның тəуелсіздігінің қалыптасу кезеңдерін, сыртқы саяси жəне сыртқы экономикалық 

байланыстарының қалыптасуын, Қазақстанның нарықтық экономикаға өту кезеңдерін зерттеуге 

бағытталған. 

Курс аяқталғаннан кейін білім алушы:  

1. сыни талдау арқылы өткен тарихи оқиғалар мен құбылыстарды адамзат қоғамының тарихи даму 

пардигмасымен байланыстырады; 

2. тарихи өткенді жəне дəлелді ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы мəселелерді шешу 

мүмкіндігін ұсынады, мəдениаралық диалог пен рухани мұраға ұқыпты қараудың практикалық 

əлеуетін анықтау; 

3.Қазіргі замандағы Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын сипаттау мен 

талдаудың тəсілдерін меңгереді;  

4.Қазіргі қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен маңызын талдайды. 

 

Цель преподавания дисциплины – дать объективные исторические знания об основных 

этапах истории современного Казахстана; направить внимание магистрантов на проблемы 

становления и развития государственности и историко-культурных процессов. 

Дисциплина направлена на изучения фундаментальных проблем новейшей истории 

Казахстана, таких как политическое и социально-экономическое развитие Казахстана после 

революции 1917 г. по настоящее время,этапы становления суверенитета Казахстана, развитие 

внешнеполитических и внешнеэкономических связей, основные этапы перехода Казахстана к 

рыночной экономике. 

По окончании курса обучающийся должен:  

1.соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-

исторического развития человеческого общества посредством критического анализа; 

2. предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического 

прошлого и аргументированной информации; определять практический потенциал межкультурного 



диалога и бережного отношения к духовному наследию; 

3.овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий современной 

истории Казахстана;  

4.Анализировать особенностей и значения современной казахстанской модели развития; 

The purpose of teaching-to give objective historical knowledge about the main stages of the history of 

modern Kazakhstan; to direct the attention of undergraduates on the problems of formation and 

development of statehood and historical and cultural processes. 

The discipline is aimed at studying the fundamental problems of the modern history of Kazakhstan, 

such as the political and socio-economic development of Kazakhstan after the revolution of 1917 to the 

present time,the stages of the sovereignty of Kazakhstan, the development of foreign policy and foreign 

economic relations, the main stages of Kazakhstan's transition to a market economy. 

At the end of the course the student must:  

1.correlate the phenomena and events of the historical past with the General paradigm of the world-

historical development of human society through critical analysis; 

2. to propose possible solutions to contemporary problems based on the analysis of the historical past 

and reasoned information; to determine the practical potential of intercultural dialogue and respect for 

spiritual heritage; 

3.to master the techniques of historical description and analysis of the causes and consequences of 

events in the modern history of Kazakhstan;  

4.To analyze the features and values of the modern Kazakh model of development. 

 

Еуразияның көшпелі өркениеттерін зерттеу контекстіндегі ежелгі түркі мифологиясы 

Древнетюркская мифология в контексте изучения цивилизации номадов Евразии 

ncient Turkic mythology in the context of the study of nomadic civilizations of Eurasia 

 

Пəннің мақсаты –  түркітілдес халықтардың дəстүрлі дүниетанымының қалыптасуын, 

табиғаты мен мазмұнын ашатын,ежелгі түрік архетиптерінің мұраға қалған əлеуметтік-мəдени жəне 

материалдық кешендерге əсерін ежелгі түріктердің мифологиясын зерттеудің негізгі мəселелерін 

зерттеуді  жаңа теориялық көзқарастар тұрғысынан қарастыру 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Ежелгі түрік мифологиясының негізгі 

концептілері. Ежелгі түрік мифологиясын зерттеу тарихы. Орта ғасырдың басындағы мəдениет пен 

діни нанымдардың дамуындағы негізгі үрдістер. Ежелгі түріктердің мифологиялық дəстүріндегі 

кеңістік пен уақыттың бейнелері. Мифологиялық кеңістіктің құрылымы. Этногенез проблемаларын 

зерттеу аспектісінде түркі халықтарының мифологиясының этномəдени негіздері. Түркітілдес 

халықтардың мифологиясы бойынша əйелдің бейнесі. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушы: 

1.Ежелгі түрік мифологиясының негізгі концептерін талдайды, 

2. тарихи оқиғаларды тарихилық, ғылымилық, объективтілік принциптерді  ескере отырып 

бағалайды; 

3.Академиялық мəтіндерді сыни талдау,  ғылыми пікір-талас  жүргізу жəне өз қорытындыларын 

дəйектейді. 

 

Цель дисциплины – рассмотреть  основные вопросы изучения мифологии древних тюрков с 

позиции новых теоретических подходов, раскрывающих формирование, сущность и содержание 

традиционного мировоззрения тюркоязычных народов, влияние и отражение древнетюркских 

архетипов в унаследованных ими социокультурных и материальных комплексах. 

Содержание курса: Основополагающие концепты древнетюркской мифологии. История 

исследования древнетюркской мифологии. Основные тенденции развития культуры и религиозных 

воззрений в раннем средневековье. Образы пространства и времени в мифологической традиции 

древних тюрков. Структура мифологического пространства. Этнокультурные основы мифологии 

тюркских народов в аспекте изучения проблем этногенеза. Образ женщины в мифологии 

тюркоязычных народов.  

По окончании курса обучающийся должен  

1.Анализировать основополагающие концепты древнетюркской мифологии. 

2. Оценивать исторические события с учетом принципов историзма, научности, объективности. 

3.критического анализа академического текста; вести научную дискуссию и аргументировать свои 

выводы. 



Дисциплина направлена на формирование профессиональных, коммуникативных и 

аналитических компетенций. Дисциплина направлена на формированиеследующих компетенций 

ключевых: Применение методологии научного познания; принципы и структуру организации 

научной деятельности; уметь: использовать полученные знания для оригинального развития и 

применения идей в контексте научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций; профессиональных компетенций: способностью 

самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью 

свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта. 

 

The purpose of the discipline is to consider the main issues of studying the mythology of the ancient 

Turks from the perspective of new theoretical approaches, revealing the formation, essence and content of 

the traditional worldview of the Turkic peoples, the influence and reflection of the ancient Turkic 

archetypes in their inherited socio-cultural and material complexes. 

Course content Fundamental concepts of ancient Turkic mythology. History of the study of ancient 

Turkic mythology. The main trends in the development of culture and religious beliefs in the early middle 

ages. Images of space and time in the mythological tradition of the ancient Turks. The structure of the 

mythological space. Ethno-cultural foundations of the mythology of the Turkic peoples in the aspect of 

studying the problems of ethno genesis. The image of women in the mythology of the Turkic peoples.  

At the end of the course the student must  

1. analyze basic concepts of ancient Turkic mythology. 

2. estimate to consider historical events taking into account the principles of historicism, science, 

objectivity. 

3.critical analysis of the academic text; conduct scientific discussion and argue their conclusions. 

The discipline is aimed at the formation of professional, communicative and analytical 

competencies. 

The discipline is aimed at the formation of the following key competences: knowledge of the 

methodology of scientific knowledge; principles and structure of the organization of scientific activity; to 

be able to: use the knowledge for the original development and application of ideas in the context of 

scientific research; to think creatively and creatively to solve new problems and situations; professional 

competence: the ability to independently set specific tasks of scientific research and solve them with the 

help of freely chosen theories and methods, information technology using international experience. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Тарихи таным мен тарихи жады. технологиялар  

Историческое познание и историческая память..  

Historical knowledge and historical memory.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Ежелгі əлемдік өркениеттер (оқытудың жаңа тəсілдері) 

Древние мировые цивилизации (новые подходы преподавания)  

Ancient world civilizations (new teaching approaches) 

 

Тарихты  оқытудың   заманауи   технологиялары 

Современные   технологии    обучения    истории 

Modern technologies of teaching history 

Пəнді оқытудың мақсаты – магистранттарды тарихи пəндер бойынша тарихи ойлау 

дағдыларды қалыптастыру жəне  оқу мақсаттарын тиімді жүзеге асыру, тарихи концептілер 

негізінде оқыту үшін заманауи технологияларды  қолдануды меңгерту. 

Пəн мектептегі, ТжКББ, ЖОО білім беру үрдісін одан əрі жетілдіру үшін тарихты оқытудың 

əдістемесі бойынша теориялық білімдердің қажетті көлемін меңгеруі; терең білім қалыптастыру 

жəне тарихты оқыту үрдісіне оқу уақытын барынша тиімді пайдалануға, толеранттылық пен 

жағымды ойлауға жəне өз кезегінде оңтайлы кəсіби таңдауға мүмкіндік бере алатын жаңа 

технологияларды жасау жəне енгізуді көздейтін жоғары кəсіби құзіреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Білім беру мазмұнын жаңарту аясында тарих 

пəнін оқытудың ғылыми-əдістемелік негіздері. Тарих мұғалімінің тəжірибиелік əрекетіне 

қойылатын нормативтік оқу-əдістемелік талаптар. Тарихи пəндерді оқытудағы технологиялар.  



Білім беру мазмұнын жетілдіру жағдайында білім беру процесінде IT-технологияларды табысты 

қолданудың жолдары. «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен жұмыс.  

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.тарихты оқытудың заманауи технологияларын жаңартылған білім мазмұнымен сабақтастыруды 

қолданады; 

2.заманауи білім беру жүйесін жаңғырту мен дамытудың кезеңдерін тұтас біліп, отандық жүйедегі 

мектептегі, арнаулы орта білім беру, ЖОО тарихи білім беру  саласында пайдаланады; 

3.оқушылардың, студенттердің  түйінді пəндік құзыреттіліктерін дамытатын сабақ үлгілерін 

жобалауда педагогикалық технологияны қолданады; 

4. педагогикалық практикаға сыни рефлексия (рефлексия) дағдысын меңгеру, оқушыларды оқытуға 

тарту үрдісін жетілдіру əдістерін талдайды; 

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: 

(əдістемелік) жаңа педагогикалық технологиялардың мазмұнын білу; қабілетті болуы: жаңа 

жағдайларға оқытылатын жұмыс үшін алынған білімді пайдалану; педагогикалық проблемаларды 

жəне жағдайларды шығармашылық жəне шығармашылық тұрғыдан ойлауға; тарихи пəндерді 

оқытудағы пəнаралық тəсілдерді қолдану; кəсіби құзыреттілік: зерттеу (зерттеу жобаларын əзірлеу 

жəне енгізу мүмкіндігі); ақпараттық жəне коммуникациялық құзыреттілік; жеке тұлғаны 

(əлеуметтену, жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру қабілеті, үздіксіз кəсіптік өсуге деген ұмтылыс) 

жəне адам ресурстарын басқарудағы адамның құзыреттілігін (команданың жұмыс істеу 

қабілеттілігін) қамтиды. 

 

Цель изучения дисциплины-формирование у магистрантов навыков исторического мышления 

по историческим дисциплинам и эффективная реализация учебных целей, применение современных 

технологий для преподавания на основе исторических концептов. 

Предмет направлен на формирование необходимых объемов теоретических знаний по 

методике преподавания истории для дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 

школе, типо, вузе; формирование глубоких знаний и формирование высокопрофессиональных 

компетенций, предусматривающих создание и внедрение новых технологий, позволяющих 

максимально эффективно использовать учебное время в процессе обучения истории, толерантности 

и позитивного мышления и, в свою очередь, оптимального профессионального выбора. 

Содержание курса состоит из следующих разделов: научно-методические основы 

преподавания истории в контексте обновления содержания образования. Нормативные учебно-

методические требования к практической деятельности учителя истории. Технологии преподавания 

исторических дисциплин.  Пути успешного использования IT-технологий в образовательном 

процессе в условиях совершенствования содержания образования. Работа с автоматизированной 

информационной системой "дневник".  

Предмет направлен на формирование следующих ключевых компетенций: (Методический) 

знание содержания новых педагогических технологий; уметь: использовать полученные знания для 

педагогической работы в новых условиях; креативно мыслить и творчески подходить к решению 

педагогических проблем и ситуаций; применять междисциплинарные подходы в преподавании 

историических дисципоине; профессиональных компетенций: исследовательских (способностью 

разрабатывать и реализовывать научно-исследовательские проекты); информационно-

коммуникационных компетенций; личностных (социализация, способность к самореализации 

личности, стремлению к постоянному профессиональному росту) и межличностных компетенций в 

управлении человеческими ресурсами (способность работать в команде). 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.использует современные технологии обучения истории в сочетании с обновленным 

содержанием образования; 

2.целостное знание этапов модернизации и развития современной системы образования и 

использует отечественную систему образования в области школьного, среднего специального 

образования, ВУЗ; 

3.Использование педагогических технологий при проектировании моделей уроков, 

развивающих ключевые предметные компетенции учащихся, студентов; 

4. овладение навыками критической рефлексии к педагогической практике, анализирует 

методы совершенствования процесса вовлечения учащихся в обучение. 

 



The purpose of the discipline - the formation of undergraduates skills of historical thinking in 

historical disciplines and effective implementation of educational goals, the use of modern technologies for 

teaching on the basis of historical concepts. 

The subject is directed on formation of necessary volume of theoretical knowledge on the 

methodology of history teaching for the further improvement of the educational process in the school, like, 

high school; developing a deep knowledge and formation of professional competencies involving the 

creation and implementation of new technologies that maximize the efficient use of educational time in the 

learning process of history, of tolerance and of positive thinking and in turn, optimal vocational choices. 

The content of the course consists of the following sections: scientific and methodological 

foundations of teaching history in the context of updating the content of education. Normative educational 

and methodological requirements for the practice of history teachers. Technologies of teaching historical 

disciplines.  Ways of successful use of IT-technologies in the educational process in terms of improving 

the content of education. Work with the automated information system "diary".  

The order is aimed at the formation of the following key competencies: the content of new 

pedagogical technologies; to be able to: use the acquired knowledge for the work being studied in new 

conditions; to think creatively and creatively pedagogical problems and situations; to apply interdisciplinary 

approaches in the study of historical disciplines; professional competence: research (the ability to develop 

and implement research projects); information and communication competence; it includes personality 

(socialization, the ability to self-realization of the individual, the desire for continuous professional growth) 

and human competence in human resource management (team performance). 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1.it uses modern technologies of teaching history in combination with the updated content of 

education; 

2.holistic knowledge of the stages of modernization and development of the modern education 

system and uses the domestic education system in the field of school, secondary special education, 

UNIVERSITY; 

3.The use of pedagogical technologies in the design of models of lessons that develop the key subject 

competencies of students; 

4. mastering the skills of critical reflection to pedagogical practice, analyzes the methods of 

improving the process of involving students in learning; 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

 Жоғары мектепте тарихты оқыту əдістемесі 

 Методика преподавания истории в высшей школе 

Methods of  teaching history in high school 

 

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

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

Digital history: problems, technologies, solutions 

Пəннің мақсаты: магистранттардың оқу үдерісін жетілдіру үшін сандық технологияларды 

қолдану арқылы тарихты оқыту əдістерін меңгерту жəне IT-технологиялармен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пəн тарихи талдау үшін əлеуметтік-экономикалық тарихта жүзеге асырылатын негізгі 

əдіснамалық парадигмаларды зерттеуге бағытталған; алынған дағдылар мен ғылыми-зерттеу 

есептерін шешу үшін, сонымен қатар сандық материалдарды құрудағы практикалық шешімдерді 

қолдануға бағытталған. 

Пəннің мазмұны: Тарихты оқыту үдерісінде тарихи білімді, дағдыларды жəне қабілеттерді 

қалыптастыру. АКТ оқу үдерісіне, оның ішінде компьютерлік жəне Интернет желісіне қолдану. 

Оқытудың техникалық құралдарын пайдалану: сандық білім беру ресурстары (мазмұн), 

электрондық оқулықтар, интерактивті тақталар жəне т.б. Тарихты  оқытудың интерактивті жəне 

инновациялық əдістерін жəне технологияларын қолдану, нəтижелерге бағдарланған  тарихи білім 

жəне тарихты оқытудағы ішкі уəж туындату. 

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: жалпы кəсіби 

құзыреттіліктерді  (кəсіби бағдарлы, сандық), кəсіби құзыреттіліктерді. 



Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.Тарихты оқыту процесінде ІТ-құралдар мен педагогикалық тəсілдер жəне 

технологиялардың көмегімен гуманитарлық мазмұнның нақты міндеттерін шешу үшін алынған 

білімді қолданудың практикалық дағдыларын меңгереді; 

2.Кейіннен сандық өңдеу үшін гуманитарлық мазмұнды талдау жəне құрылымдау 

қабілеттерін, сондай-ақ оқыту процестерінің тиімділігін талдау дағдыларын дамиды; 

3. əлеуметтік-гуманитарлық салада білім беру құралдарын моделдейді;. 

 

Цель дисциплины: овладение магистрантами методами преподавания истории с 

использованием цифровых технологий для совершенствования учебного процесса и формирование 

навыков работы с IT-технологиями. 

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 дисциплины: формирование исторических знаний, умений и навыков в 

процессе преподавания истории. Использование ИКТ в учебном процессе, в том числе в 

компьютерной и сети Интернет. Использование технических средств обучения: цифровые 

образовательные ресурсы (содержание), электронные учебники, интерактивные доски и др. 

Использование интерактивных и инновационных методов и технологий обучения истории.  

Предмет направлен на формирование следующих ключевых компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (профессиональная ориентационная , цифровая), 

профессиональные компетенции. 

В  результате изучения дисциплины магистрант: 

1.Приобретение практических навыков применения полученных знаний для решения конкретных 

задач гуманитарного содержания с помощью ІТ-инструментов и педагогических приемов и 

технологий в процессе преподавания истории. 

2.Развитие способностей к анализу и структурированию гуманитарного содержания для 

последующей цифровой обработки, а также навыков  анализа эффективности процессов обучения. 

3. моделировать средства представления знаний, применимых в социально-гуманитарной сфере; 

 

The purpose of discipline: master students mastering methods of teaching history using digital 

technologies to improve the educational process and the formation of skills to work with IT-technologies. 

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. 

The course will examine the formation and trends of digital history, its relationship with other 

interdisciplinary areas, such as digital humanities and public history. In some areas of digital history - 

analysis of texts and images, network and spatial analysis, three-dimensional modeling of historical and 

cultural heritage, virtual museums and digital collections, digital editions of historical sources. The 

possibilities and limitations of digital technologies in these areas, services and tools will be considered, 

domestic and foreign cases will be analyzed. 

The course is aimed at the formation of the following key competencies: General professional 

competence (professional orientation , digital), professional competence. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1.Acquisition of practical skills of application of the acquired knowledge to solve specific 

problems of humanitarian content with the help of IT tools and pedagogical techniques and technologies in 

the process of teaching history. 

2.Development of abilities to analyze and structure humanitarian content for subsequent digital 

processing, as well as skills to analyze the effectiveness of learning processes. 

3. to model the means of knowledge representation applicable in the social and humanitarian 

sphere. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The course is based on the knowledge gained in the framework of vocational bachelor historical 

disciplines 



Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Тарихи   зерттеулердің    əдістері  мен    əдіснамасы 

Методология   и    методы    исторических       исследований 

Methodology and methods of historical researches 

Пəннің мақсаты:магистранттарды тарихи зерттеулер əдіснамасы мен əдістерімен 

таныстыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:  Ғылыми зерттеулер əдістері мен əдістемесі 

туралы түсінік. Ғылыми зерттеу əдістерінің типологиясы. Тарихи зерттеудің əдістемелік негіздері, 

ғылыми зерттеу алгоритмі. Зерттеу тарихын жоспарлау жəне ұйымдастыру. 

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: ғылыми таным 

əдіснамасын қолдану; ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымы: осы білімді 

ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту жəне қолдану үшін пайдалану; жаңа 

мəселелер мен жағдайларды шығармашылық тұрғыдан ойлауға; кəсіби құзыреттілік: нақты зерттеу 

міндеттерін өз бетімен белгілей білу жəне еркін таңдап алынған теориялар мен əдістерді, əлемдік 

тəжірибені пайдаланатын ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оларды шешу 

қабілеттілігі. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.ғылыми білімдердің əдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері, əдістері мен 

құрылымын талдайды; 

2.Ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы дамыту жəне қолдану үшін алынған 

білімдерді пайдалану; жаңа мəселелер мен жағдайларды шығармашылық тұрғыдан ойлайды; 

3.өз бетімен нақты зерттеу міндеттерін белгілеп, еркін таңдап алынған теориялар мен əдістерді, 

əлемдік тəжірибені пайдаланатын ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оларды шешеді. 

Цель дисциплины:ознакомление магистрантов с методологией и методами исторических 

исследований. 

 Содержание курса: Понятие о методах и методологии научных исследований. Типология 

методов научного исследования. Методологические основы исторических исследований. Алгоритм 

научного исследования. Планирование и организация научных исторических исследований. 

Дисциплина направлена на формированиеследующих компетенций ключевых: применение  

методологии научного познания; принципы и структуру организации научной деятельности;уметь: 

использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте 

научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций; профессиональных компетенций: способностью самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта. 

 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.Анализировать методологию научного познания; принципы, методы и структуру организации 

научной деятельности; 

2.использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте 

научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций;  

3.самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью 

свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта. 

 

The purpose of the discipline is to familiarize students with the organization of research work. 

Prerequisites:Historical knowledge and historical memory; Academic writing: principles, 

international standards, arguments in scientific publications. 

The content of the courseThe concept of methods and methodology of scientific research. Typology 

of scientific research methods. Methodological basis of historical research.Algorithm of scientific research. 

Planning and organization of scientific and historical research. 

Discipline is aimed at forming the following key competencies: knowledge of the methodology of 

scientific knowledge; principles and structure of the organization of scientific activity; To be able: to use 



the received knowledge for original development and application of ideas in a context of scientific 

researches; creative thinking and creative approach to solving new problems and situations; professional 

competencies: the ability to independently set specific tasks of scientific research and solve them with the 

help of freely chosen theories and methods, information technologies with the use of world experience. 

 

1. the methodology of scientific knowledge; principles, methods and structure of the organization of 

scientific activity; 

2.to use the received knowledge for original development and application of ideas in a context of scientific 

researches; creative thinking and creative approach to solving new problems and situations; 

3.to independently set specific tasks of scientific research and solve them with freely chosen theories and 

methods, information technologies using world experience. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Ғылым тарихы мен философия 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Historical knowledge and historical memory 

 

 

Ортағасырлық Батыс жəне Еуразияның көшпелі өркениеттері 

Средневековый Запад и кочевые цивилизации Евразии 

Medieval West and nomadic civilizations of Eurasia 

Пəннің мақсаты - Батыстың ортағасырлық тарихында Еуразиялық көшпенділердің рөлі мен 

маңыздылығын бағалау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Орта ғасырларда Еуразия аумағындағы 

этносаяси үдерістер. Ортағасырлық Еуропа мен Еуразия көшпенділері арасындағы өзара 

əрекеттесудің негізгі механизмдері. Шығыс пен Батыстың байланыстарында көшпелілердің аралық 

рөлі. 

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған: ғылыми білім əдіснамасын 

талдау; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; Қабылдай білу үшін: алынған 

білімді түпнұсқа əзірлеу жəне ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану үшін пайдалану; 

шығармашылық ойлау жəне жаңа проблемаларды жəне жағдайларды шешуге шығармашылық 

көзқарас; кəсіби құзыреттілік: ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетімен белгілей білу 

жəне еркін таңдап алынған теориялар мен əдістер, əлемдік тəжірибені пайдалана отырып 

ақпараттық технологиялар көмегімен шеше білу. 

Пəнді оқыту нəтижесіде магистрант: 

1.Еуразия, ортағасырлық Еуропаның саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени тарихы көшпелі 

өркениеттер рөлі мен маңыздылығын  бағалайды; 

2.алынған білімді түпнұсқа əзірлеу жəне ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану үшін 

пайдаланады; 

3.ғылыми зерттеулердің нақты міндеттерін өз бетімен белгілеп, еркін таңдап алынған теориялар мен 

əдістермен, əлемдік тəжірибені пайдаланатын ақпараттық технологияларды шешеді. 

  

 Цель дисциплины – рассмотреть роль и значение кочевников Евразии в истории 

средневекового Запада. 

Содержание курса включает следующие разделы: Этнополитические процессы на 

территории Евразии в средние века. Основные механизмы взаимодействия средневековой Европы 

и кочевников Евразии. Посредническая роль кочевников в контактах Востока и Запада. 

Дисциплина направлена на формированиеследующих компетенций ключевых: Анализ 

методологии научного познания; принципы и структуру организации научной деятельности;уметь: 

использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте 

научных исследований; креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций; профессиональных компетенций: способностью самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

 Тарихи таным мен тарихи жады 

 Историческое   познание  и    историчеcкая   память 

 



1.оценивать роли и значении кочевых цивилизаций Евразии политической, социально-

экономической и культурной истории средневековой Европы; 

2.использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте 

научных исследований; ориентироваться в сфере ретроспективного историко-культурного 

взаимодействия;креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций; 

3.самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью 

свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта. 

 

The purposeto consider the role and importance of Eurasian nomads in the medieval history of the 

West. 

The course content includes the following sections: Ethnopolitical processes in the territory of 

Eurasia in the Middle Ages. The main mechanisms of interaction between medieval Europe and the nomads 

of Eurasia. The mediating role of nomads in the contacts of East and West. 

Discipline is aimed at forming the following key competencies: analyze of the methodology of 

scientific knowledge; principles and structure of the organization of scientific activity; To be able: to use 

the received knowledge for original development and application of ideas in a context of scientific 

researches; creative thinking and creative approach to solving new problems and situations; professional 

competencies: the ability to independently set specific tasks of scientific research and solve them with the 

help of freely chosen theories and methods, information technologies with the use of world experience. 

At the end of the course, the student must 

1.Estimate the role and importance of the nomadic civilizations of Eurasia in the political, socio-economic 

and cultural history of medieval Europe; 

2.to use the received knowledge for original development and application of ideas in a context of scientific 

researches; to navigate in the field of retrospective historical and cultural interaction; creative thinking and 

creative approach to solving new problems and situations; 

3.to independently set specific tasks of scientific research and solve them with freely chosen theories and 

methods, information technologies using world experience. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Шығыспен Батыстың ежелгі өркениеттері (оқыту əдіснамасының ерекшеліктері) 

  Древние цивилизации Востока и Запада (особенности методики преподавания) 

  The ancient civilizations of the East and the West (especially methods of teaching). 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Магистрлік диссертация қорғау 

Защита магистерской диссертации  

Master's thesis defense 

 

Қазақстан халқының көші-қон ұтқырлығы  

Миграционная мобильность населения Казахстана  

Migration mobility of the population of Kazakhstan  

 

«Қазақстан халқының көші-қоні» курсы көші-қондық үрдістерді зерттеудің принциптері 

мен əдістері, заманауи тəсілдемелер туралы, Қазақстан халқының көші-қоні беталыстары туралы, 

халықтың кеңістіктік қозғалысы туралы ақпаратты жинау ерекшеліктері, көші-қон саясатының 

мақсаттары мен шаралары, принциптері туралы жүйелендірілген курс болып табылады. 

Курстың мақсаты: магистранттарға көші-қондық үрдістер мен болжамдауды талдаудың 

дағдыларын қалыптастыру, Көші-қон саласының жүйесі туралы түсінікті қоғам өмірінің басқа 

салаларымен қалыптастыру, көші-қон мəселелерін зерттеуде пəнаралық тəсілдемелерінің дамуына 

ықпал ету. 

 Демографиялық ғылымның қоғамның басқа ғылымдарымен өзара -əрекетін көрсету 

(Саясаттану, əлеуметтану, тарих, медицина , география жəне т.б.). Қоғамдық ғылымдарды зерттеуде 

демографияның мүмкіндіктерін көрсету, Қазақстан халқының көші- қондық үрдістер зерттеу. 

Курстың мазмұны: көші-қондық үрдістерді зерттеудің принциптері мен əдістері, заманауи 

тəсілдемелер туралы, көші-қон беталыстары туралы, халықтың кеңістіктік қозғалысы туралы 

ақпаратты жинау ерекшеліктері, көші-қон саясатының мақсаттары мен шаралары, принциптері 

туралы тарауларды қамтиды. Қазақстан халқының көші-қоні. 

Құзіреттіліктері : зерттеулік (ғылыми, зерттеу жобаларын жасап шығару жəне оны  іске 

асыру); ақпараттық - коммуникативтілік құзіреттілігі; жеке тұлғалық (əлеуметтену,  тұлғаның өзін-



өзі іске асыруы, тұрақты кəсіби өсуге ұмтылу) жəне адами ресурстарды басқаруда тұлғааралық 

құзіретіліктер (топпен жұмыс істеуге қабілеттілік).  

Оқу нəтижесінде магистрант::  

1.Қазақстан халқының ішкі жəне сыртқы көші-қонның негізгі беталыстарын талдайды; 

2. Қазақстан халқының көші-қон үрдістерінің талдаудың негізгі əдістерін қолданады; 

3. көші-қондық үрдістердің талдау əдістерін, теориялық білімдерін қолдануды; ақпараттың 

мазмұны мен сапасын бағалау, оған өзінің бағасы мен талдауын береді; 

зерттеу жобаларды орындайды; 

4. Қазақстан халқының көші-қондық үрдістерге қатысты сұрақтардың критикалық талдауын; 

заманауи көші-қондық мəселелерді объективті бағалау;  

  

Курс «Миграционная мобильность населения Казахстана» основан на принципах и методах 

изучения миграционных тенденций, современных подходах изучения миграционной мобильности 

населения Казахстана, принципах миграционной политики Казахстана. 

Цель курса - понимание тенденций и прогнозирования миграции, развитие  понимания 

миграционной системы в других сферах общества, внесение вклада в развитие междисциплинарных 

подходов к вопросам миграции, взаимодействовие с демографической наукой,  с другими 

общественными науками (политология, социология, история, медицина, география и др.), 

особенностей миграционной мобильности населения Казахстана.  

Содержание курса: принципы и методы изучения миграционных тенденций, современные 

подходы, миграционные тренды, особенности сбора информации о пространственном перемещении 

населения, цели и меры миграционной политики, принципы. Миграционная мобильности населения 

Казахстана.  

Компетенции: исследовательская (исследования, разработка и реализация 

исследовательских проектов); информационно-коммуникационная компетенция; личностная 

(социализация, личная самореализация, стремление к устойчивому профессиональному росту) и 

межличностная компетентность в управлении человеческими ресурсами (умение работать с 

группой).  

В результате обучения магистрант: 

1. Анализировать основные тенденции внутренней и внешней миграции населения Казахстана; 

2. Применять основные методы анализа миграционных процессов Казахстана; 

3.должен оценивать содержание и качество информации, предоставлять её анализ; 

4. критический анализировать проблем миграции; объективную оценку современных проблем 

миграции;  

 

The course "Migration mobility of the population of Kazakhstan" is based on the principles and 

methods of studying migration trends, modern approaches to the study of migration mobility of the 

population of Kazakhstan, the principles of migration policy of Kazakhstan. 

 The aim of the course is the understanding of trends and forecasting of migration, the development 

of understanding of the immigration system in other areas of society, contributing to the development of 

interdisciplinary approaches to migration, interact with the demographic science with other social Sciences 

(political science, sociology, history, medicine, geography, etc.), characteristics of migration mobility of 

the population of Kazakhstan.  

 Course content: principles and methods of studying migration trends, modern approaches, 

migration trends, especially the collection of information about the spatial movement of the population, the 

goals and measures of migration policy, principles. Migration mobility of the population of Kazakhstan.  

Competencies: research (research, development and implementation of research projects); 

information and communication competence; personal (socialization, personal self-realization, the desire 

for sustainable professional growth) and interpersonal competence in human resources management (ability 

to work with a group). 

As a result of training undergraduate: 

1. analyze the main trends of internal and external migration of the population of Kazakhstan; 

2.application of theoretical knowledge about the methods of analysis of migration processes;  

3. should evaluate the content and quality of information, provide its analysis; 

4. critical analysis of migration problems; an objective assessment of contemporary migration problems; 

be able to logically convey their personal opinions and arguments. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 



Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The course is based on the knowledge gained in the framework of vocational bachelor historical 

disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Көші-қон үдерістер: қазіргі заманғы трендтер мен зерттеулер  

Миграционные процессы: современные тенденции и их исследования  

Internal migration: current trends and their research 

Пəн магистранттарды даярлау құрылымында магистратурада маңызды орын алады. Ол 

магистранттарға əдіснамалық жəне ғылыми-зерттеу қызметінде  қолдану үшін қажет. 

Курс мақсаты: болашақта жəне кəсіби қызметте қажет болатын тарихи білімдердің жалпы 

негіздерін қалыптастыру арқылы көші-қон үдерістерін бағалауға үйрету..  

Курс мазмұны: негізгі зерттеу мəселелерімен бірге жаһандану жағдайында көші-қон 

процестерін зерттеу тəсілдеріне байланысты бөлімдерді қамтиды, қолда бар зерттеулерді талдау, 

миграциялық үрдістердің əдістері мен тəсілдері, миграциялық саясатты іске асыру механизмдері 

мен алгоритмі, халықаралық қауіпсіздіктің өзекті мəселелері, мигранттардың бейімделуі, талдау, 

болжам, статистика. 

Пəнді зерттеу үрдісі жалпы мəдени жəне кəсіби құзыретін қалыптастыруға жəне 

интеллектуалдық деңгейі мен ғылыми-зерттеу дағдыларын дамыту процесін одан əрі жетілдіруді 

дамыту мақсатына бағытталған. 

Оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.демографияның ғылым ретіндегі негізгі санаттары; саяси жəне ғылыми-техникалық шешімдерге 

əлеуметтік-демографиялық сараптама жүргізеді ; 

2.демографияның іргелі жəне қолданбалы салаларында ғылыми зерттеулердің мақсаттарын дербес 

тұжырымдау, нақты міндеттерін қою жəне оларды жаңа отандық жəне шетелдік тəжірибені 

пайдалана отырып жəне қазіргі заманғы аппаратураларды, жабдықтарды, ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып, қазіргі заманғы зерттеу əдістерінің көмегімен шешеді; 

3.кəсіптік қызметте алынған білімді пайдалану; көші-қон процестерін талдау, нəтижелерді 

таныстыру əдістерін, əдістемелерін жəне тəсілдерін пайдалана отырып қызмет нəтижелерін 

рəсімдеу жəне ұсынады; 

Курс «Миграционные процессы: современные тенденции и их исследования» занимает 

важное место в структуре подготовкимагистрантов  в магистратуре. Он призван дать магистрантам 

необходимый методологический и методический инструментарий для применения научно-

исследовательской деятельности. 

Цель курса: формирование общих основ исторических знаний, еобходимых для 

профессиональной деятельности и через этого обучить оценивать миграционные процессы. 

Содержание курса включает разделы, связанные с основными исследовательскими 

проблемами и подходами изучения миграционных процессов в условиях глобализации, анализ 

имеющихся научных исследований, методы и приемы демографического анализа миграционных 

процессов, алгоритм и механизм реализации миграционной политики, актуальные проблемы 

национальной безопасности, адаптации мигрантов, анализ, прогноз, статистика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального 

уровня и развития научно-исследовательских навыков. 

В результате обучения магистрант:  

1.основные категории демографии как науки; проведения социально-демографической 

экспертизы политических и научно-технических решений ; 

2.самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях демографии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий; 



3.использования полученных знаний в профессиональной деятельности; анализа 

миграционных процессов, оформлять и представлять результаты деятельности с использованием 

методов, методик и приемов презентации результатов;  

 

The course "Migration: current trends and their research" has an important place in the structure of 

training students at master level. It is designed to give students the necessary methodological and teaching 

tools for use in research activities. 

The aim of the course: formation of the General framework of historical knowledge, necessary for 

future life and professional activities through migration processes to assess the teach. 

The course content includes topics related to basic research problems and approaches to the study 

of migration processes in the context of globalization, the analysis of the available scientific research, 

methods and techniques of demographic analysis of migration processes, algorithm and mechanism for the 

implementation of migration policies, and current problems of national security, adaptation, analysis, 

forecasting, and statistics. 

The process of studying the discipline is directed to formation and development of common cultural 

and professional competences, with the aim of further improving the intellectual level and development of 

research skills 

1.must know: the main categories of demography as a science; socio-demographic examination of political 

and technical solutions 

2.independently formulate goals, set specific tasks for scientific research in fundamental and applied fields 

of demography and to solve them using modern research methods using the latest domestic and foreign 

experience and using modern equipment, equipment, information technologies; 

3.use the acquired knowledge in professional activity; analysis of migration processes, design and present 

the results of operations using methods, techniques, and methods of presentation of results. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-

исторических дисциплин бакалавриата 

The courseis based on theknowledge gainedin the framework ofvocationalbachelorhistorical 

disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


