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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - кредита/кредит/credit -15 

 

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

Compulsory modules in the specialty- кредит/кредитов/credit - 10 

 

 

1. 

API  

MTII -

5203 

Қазақстан  тарихы  тарихнамасының  өзекті   мəселелері  

Актуальные проблемы историографии истории Казахстана  

Actualproblemsof a historiographyofhistoryofKazakhstan  
5 

Тарихи   зерттеудің    əдістемесімен   техникасы  

Методика  и   техника   исторических   исследований  

Principlesandtechniquesofhistorical    research  work 

2 

SDP  

SEI -5204 

Əлеуметтік-демографиялықүдерістер  

Социально-демографическиепроцессы  

Socio-demographic processes  

5 
Əлеуметтік-экономикалықтарихы: көздері, 

зерттеутəсілдеріменəдістері  

Социально-экономическаяистория: источники, 

исследовательскиеподходыиметоды  

Socio-economichistory: sources, researchapproachesandmethods 

Біліктілік   шегінен    шыққан, таңдау   модулі/Модули   повыбору, выходящие   зарамки   

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

3. 

MPIVSh  

OiPOER -

6201 

Жоғары  мектепте   тарихты   оқыту    əдістемесі  

Методика преподавания истории в высшей школе  

MethodsofteachingHistoryinhighschool  

5 
Тəжірибелік-эксперименттік   жұмысты   жоспарлау   жəне   

ұйымдастыру  

Организация и планирование опытно-экспериментальной 

работы  

Organization   and    planning   of     experimental    work 

 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 35 кредит/кредитов/credit 

Мамандық бойынша міндетті модулдері/Обязательные модули по специальности 

(ОМС)/Compulsory modules in the specialty - кредит/кредитов/credit - 10 

4 

IR  

TMPOIiI -

5308 

Тарихи  аймақтану  

Историческое регионоведение  

Historical  Regional  Studies  5 

Отандық   тарихнама мен деректанудың   теориялық-

əдіснамалық   мəселелері  



Теоретико-методологические проблемы Отечественного 

источниковедения и историографии  

Theoretical   and   methodological    problems   of   national  

sourcesand    historiography 

5 

APDK  

FPIIK -

5309 

Қазақстан   демографиясының   өзекті   мəселелері  

Актуальные проблемы демографии Казахстана  

Actual problems  of a demography of Kazakhstan  
5 

Қазақстан   тарихы  деректануының   өзекті  мəселелері  

Актуальные проблемы источниковедения истории Казахстана  

Actual problems of a source   study   of   history  of  Kazakhstan 

Белгілі   бір   мамандық   үшін   таңдау   модулі/ Модули   повыбору    для    определенной   

специальности   (МВОС)/ Optional    modules   forthespecialty -  кредит/кредитов/credit - 20 

«Халықаралық қатынастардың өзекті мəселелері»  білім беру  траекториясының  жалпы  

кəсіптендіру    пəндері 

Профилирующие дисциплиныпо образовательным траекториям  

«Актуальные проблемы международных отношений» 

Profile courses  for educational trajectories «Аctual problems of the international relations» 

6 
APmoSN

G -2301 

ТМД елдерінің    халықаралық   қатынастардағы      өзекті          

мəселелері 

Актуальные проблемы международных отношений государств 

СНГ 

Actual     problems    of    international    relations    of   the         

Commonwealth   of   Independent   States 

5 

 

7 
RAMO -

2302 

Халықаралық    қатынастардағы    аймақтық    аспектілер  

Региональные аспекты международных отношений  

Regionalaspectsoftheinternationalrelations 

5 

8 
SPIMO -

1303 

Қазіргі заманғы    халықаралық    қатынастарды    зерттеу      

мəселелері  

Современные проблемы исследований международных 

отношений  

The    modern    problems    researches      of     the    international    

relations 

5 

9 
NBK -

1304 

Жаһандану   шартындағы   Қазақстанның   ұлттық    қауіпсіздігі  

Национальная безопасность Казахстана в условиях глобализации 

National  security   of   Kazakhstan  in the   conditions   of    

globalization 

5 

«Орталық Азияның саяси жəне əлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мəселелері» білім 

беру  траекториясының   жалпы    кəсіптендіру   пəндері 

Профилирующие дисциплиныпо образовательным траекториям  «Актуальные проблемы 

политического и социально-экономического развития Центральной Азии» 

Profile courses  for educational trajectories « actual problems of political and social and economic 

development of Central Asia» 

10 
TIICA -

2301 

Теориялық    деректану   жəне   Орталық Азия деректері  

Теоретическое источниковедение и источники Центральной 

Азии  

Theoretical   source   studyands ources   of   Central  Asia 

5 

11 
ASEP -

2302 

Орталық   Азиядағы   өзекті   əлеуметтік-экономикалық    

мəселелер 

Актуальные социально-экономические проблемы в Центральной 

Азии  

Actual   social   and   economic   problemsin   Central   Asia 

5 

12 
PBKCA -

1303 

Орталық  Азиядағы   қауіпсіздік   мəселелері мен қақтығыстар  

Проблемы безопасности и конфликты в Центральной Азии  

Problems  of   safetyand conflictsin   Central  Asia 

5 

 

13 
PSKCA -

1304 

Орталық Азия мемлекеттерінің   саяси   жүйесі мен мəдениеті  

Политическая система и культура государств Центральной Азии  

Political   system   and   culture   States   of  Centra   lAsia 

5 



 

 
Қазақстан тарихы тарихнамасының өзекті мəселелері  

Актуальные проблемы историографии истории Казахстана  

Actual problemsof a historiography of history of Kazakhstan 

«Қазақстан тарихы тарихнамасының өзекті мəселелері» пəнінің мақсаты-магистранттарды тарих 

ғылымының дамуымен таныстыру; магистранттарды тарихшылардың еңбектерін зерттеуге бағыттау; тарихи 

зерттеудің негізгі əдістемелерін меңгеру, дереккөздермен өз бетінше жұмыс істеу, оларды өңдеу жəне талдау 

дағдыларын үйрету, ой-пікірді сауатты баяндай білу, көзқарасты дəлелдей білу, пікірталас жүргізу. 

Пəн Қазақстан тарихы тарихнамасының  негізгі мəселелері туралы, тарихи зерттеулерде оларды зерделеу 

жəне шешу ерекшеліктері туралы жүйелі жəне тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Қазақстан тарихының тарихнамасының өзекті мəселелері  жоғары білікті мамандарды даярлаудағы пəн 

ретінде магистранттардың  ойлауын дамытуға ықпал етеді, тыңдаушыларды Қазақстан тарихы тарихнамасының 

проблемалық мəселелерін зерттеу əдістері мен əдістемесіне қатысты курсқа енгізеді. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.Қазақстан тарихы тарихнамасының негізгі мəселелерін талдай алады. 

2.қазіргі тарихнаманы, тарих теориясын, деректану талдауының негізгі əдіснамалық тəсілдерін қолдана 

алады; 

3.əртүрлі зерттеу гипотезалары мен тұжырымдамаларына салыстырмалы талдау жүргізеді; 

4. əр түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты бағалай біледі (статистикалық деректер, бұқаралық 

ақпарат құралдары, əлеуметтік желілер, тарихи құжаттар, тарихнамалық материалдар жəне т. б.)), 

5.тарихи үдерістерді, құбылыстар мен оқиғаларды өзіндік бағалауды дəлелдей алады; 

6.əр түрлі авторлардың тарихи концепцияларын талдап, олардың тарих ғылымының түрлі бағыттары мен 

мектептеріне қатыстылығын анықтайды. 

Пререквизиттер : 

- Ежелгі, Ортағасырлық. Жаңа. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

- Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Постреквизиттері: 

- Қосалқы тарихи пəндер 

Цель курса«Актуальные проблемы историографии истории Казахстана» являются:ознакомление 

магистрантов  с развитием исторической науки; изучение магистрантами трудов ученых-историков; овладение с 

«Көші-қон зерттеу» білім беру  траекториясының   жалпы    кəсіптендіру   пəндері 

Профилирующие дисциплиныпо образовательным траекториям  «Миграционные 

исследования» 

Profile courses  for educational trajectories «Migration studies» 

14 
MMNKz -

1302 

Қазақстан   халқының   көші-қон   ұтқырлығы 

Миграционная мобильность населения Казахстана 

Migration   mobility   of   the   population   of   Kazakhstan 

5 

15 
DCON -

2302 

Қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі демография 

Демография в системе общественных наук 

Demographics in the social Sciences 

5 

16 

EKzPAM

vNSS -

1303 

Еуропалық Одақ пен Қазақстан: жаңа əлеуметтік-мəдени ортаға 

мигранттардың бейімделу тəжірибесі 

Евросоюз и Казахстан:практики адаптации мигрантов в новой 

социокультурной среде 

The European Union and Kazakhstan: practices of adaptation of 

migrants to a new sociocultural environment 

5 

17 
MPMI -

2304 

Əлемдік тарихтағы көші-қон процестері 

Миграционные процессы мировой истории 

Migration processes in the world history 

5 

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

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

18 

DKz 

NISAP -

6302 

Іскери қазақтілі  

Деловой казахский язык  

Business  Kazakhlanguage  
5 

Ғылыми-тарихи мəнер мен академиялық хат 

Научно-исторический стиль и академическое письмо 

Scientific and historical style and academic letter 



основными методиками исторического исследования, привитие навыков самостоятельной работы с источниками, 

их обработки и анализа, умение грамотно излагать мысли, аргументировать точку зрения, вести дискуссию.  

Дисциплина направлена на формирование системного и целостного представления об основных 

проблемах   историографии истории Казахстана, о специфике их постановки и решения в исторических 

исследованиях.  

Актуальные проблемы историография истории Казахстана как предмет в подготовке 

высококвалифицированных специалистов способствует развитию мышления магистрантов, вводит слушателей 

в курс относительно методов и методологии изучения, исследования проблемных вопросов историографии 

истории Казахстана. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. сможет анализировать ключевые проблемы историографии истории Казахстана. 

2. применять основные методологические подходы анализа  современной историографии, теории  

истории, источниковедения; 

3. проводить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и концепций; 

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

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

5. аргументировать собственную оценку исторических процессов, явлений и событий; 

6. анализировать исторические концепции различных авторов, определять их принадлежность к 

различным направлениям и школам исторической науки 

Пререквизиты : 

- Древняя, средневековая. Новая. Новейшая история Казахстана 

- Историография истории Казахстана 

Постреквизиты: 

- Вспомогательные исторические дисциплины 

 

The purpose of the course «Actual problems of historiography of the history of Kazakhstan» are: familiarization of 

undergraduates with the development of historical science; study of works of historians by undergraduates; mastery of 

the basic methods of historical research, instilling skills of independent work with sources, their processing and analysis, 

the ability to competently Express thoughts, argue a point of view,   

The discipline is aimed at forming a systematic and holistic view of the main problems of historiography of the 

history of Kazakhstan, the specifics of their formulation and solution in historical research. 

Actual problems historiography of history of Kazakhstan as a subject in training of highly qualified specialists promotes 

development of thinking of undergraduates, introduces listeners to a course concerning methods and methodology of 

studying, research of problem questions of historiography of history of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. will be able to analyze the key problems of historiography of the history of Kazakhstan. 

2. apply the basic methodological approaches to the analysis of modern historiography, theory of history, source studies; 

3. conduct comparative analysis of various research hypotheses and concepts; 

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

historiographical materials, etc.).), 

5. to substantiate its own assessment of the historical processes, phenomena and events; 

6. to analyze historical concepts of different authors, to determine their belonging to different directions and schools of 

historical science 

Prerequisites : 

- Ancient, medieval. New. Recent history of Kazakhstan 

- Historiography of the history of Kazakhstan 

Post-requisites: 

-Auxiliary historical discipline 

 

Тарихи зерттеудің əдістемесі мен техникасы  

Методика и техника исторических исследований  

Principlesandtechniquesofhistoricalresearchwork 

 

Пəннің мақсаты – тарихи диссертациялық зерттеудің негізгі кезеңдері мен құрамдас бөліктерінің 

міндеттерін жүзеге асыру əдістемесіне үйрету: əдіснама мен əдістерді, тарихнаманы əзірлеу, дереккөздерді 

талдау, деректерді жинау мен өңдеудің қазіргі заманғы технологияларын, соның ішінде компьютерлік 

технологияларды қолдануды меңгерту.  

Мазмұнының құрамына келесі мəселелер жатады: жас зерттеушілерді диссертация мен авторефераттың 

теориялық бөлімдеріне қойылатын ЖАК талаптарымен таныстыру; диссертацияны жазудың əр түрлі 

кезеңдерінде зерттеу жұмысының алгоритмдерін оқыту; тарихи зерттеудің теориясы мен əдістемесін меңгеру 

жəне оларды ғылыми жұмыста пайдалану. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.ғылыми жұмысты жазу барысында тарихи зерттеу əдістерін қолдану; 



2.ғылыми зерттеудің əдіснамалық негіздерін тұжырымдау жəне негіздеу, оның ғылымға қосқан концептуалды 

үлесі бағдарлау; 

3.тарихи деректерді жүйелеу, олардың сыртқы жəне ішкі сынын жүзеге асыру;  

4.ақпаратты жинау жəне өңдеудің заманауи əдістерін қолдану. 

Пререквизиттер : 

- «Тарих» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Постреквизиттері: 

Диссертацияның жазбаша практикалық қолдану 

- Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Цель  дисциплины – обучение методике реализации задач основных этапов и составляющих 

исторического диссертационного исследования: разработке методологии и методов, историографии, анализу 

источников, применению современных технологий сбора и обработки данных, в том числе компьютерных.  

В содержание входит следующее:  ознакомление молодых исследователей с требованиями 

ВАК,предъявляемыми к теоретическим разделам диссертации и автореферата;обучение алгоритмам 

исследовательской работы на разных этапахнаписания диссертации;  овладение теорией и методикой 

исторического исследования и ихиспользование в научной работе. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. использовать методы исторического исследования в научной работе; 

2. формулировать и обосновывать методологические основы научного исследования, его 

концептуальный вклад в науку; 

3. систематизировать исторические источники, осуществлять их внешнюю и внутреннюю критику;  

4. применять современные методы сбора и обработки информации. 

Пререквизиты : 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История»  

Постреквизиты: 

- Практическое применение при написании диссертации 

- Историография истории Казахстана 

The purpose of discipline-teaching methods of implementation of the tasks of the main stages and components 

of the historical dissertation research: development of methodology and methods, historiography, analysis of sources, the 

use of modern technologies of data collection and processing, including computer.  

The content includes the following: familiarization of young researchers with the requirements of the HAC to the 

theoretical sections of the thesis and the abstract; training algorithms of research work at different stages of writing a 

thesis; mastering the theory and methodology of historical research and their use in scientific work. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. to use methods of historical research in scientific work; 

2. to formulate and justify the methodological foundations of scientific research, its conceptual contribution to 

science; 

3. to systematize historical sources, to carry out their external and internal criticism;  

4. apply modern methods of collecting and processing information. 

Prerequisites : 

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

Post-requisites: 

- Practical application in the writing of the dissertation 

- Historiography of the history of Kazakhstan 

Əлеуметтік-демографиялық үдерістер  

Социально-демографические процессы  

Socio-demographic processes  

Пəннің мақсаты: Демографиялық саясатты іске асырудың негізгі векторларын оқыту, демографиялық 

процестердің сатылары мен мазмұнын талдау. 

  Пəн мазмұны демографиялық процестерге, этно-демографиялық көрсеткіштер жəне этносаралық 

қарым-қатынастардың талдау бөлімдерін қамтиды. 

  Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1. Қазақстан Республикасының демографиялық саясаттының негізгі бағыттарын білуге;  

2. этникалық психология мен этникалық менталитет негізгі ойларды жəне түрлі этникалық топтар мен 

қауымдастықтардың стереотиптерінің ерекшеліктерін анықтауға; 

3. өз бетінше жəне объективті ойлау жəне демография бойынша қажетті білімді қабылдауға;  

4.  болашақ кəсіби қызметінде пəн бойынша алған білімдерін дұрыс пайдалануға;  

5. қоғамның этнодемографиялық жəне этникалық қарым-қатынас процестерін талдау, болжау жəне модельдеуге; 

6. демографиялық процестердің, ғылыми демографияның ғылыми-зерттеу əдістерін жəне тұжырымдамалық 

аппараты  дағдылардын меңгеруге;  

7. кəсіби жəне басқа қызметтерді табысты жүргізу үшін, əртүрлі дереккөздерінен (статистикалық мəліметтер,  

бұқаралық-ақпарат құралдары, əлеуметтік тораптар, тарихи құжаттардан) алынған материалдарды топтастыру 

жəне түсіндіруге. 



Цель дисциплины: изучение основных векторов реализации демографической политики , анализ этапов 

и содержания демографических процессов. 

Содержание дисциплины включает разделы анализа демографических процессов, этно-демографических 

показателей и межэтнических взаимоотношений. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. знать основные направления демографической политики Республики Казахстан;  

2. определять основные специфические моменты и особенности этнопсихологии и этнической ментальности, 

стереотипов восприятия различных этнических групп и сообществ; 

3. самостоятельно и объективно мыслить  и воспринимать необходимые знания по демографии;  

4. правильно использовать знания, полученные по данной дисциплине в будущей профессиональной 

деятельности; 

5. анализировать, прогнозировать и моделировать процессы этнодемографического развития, а также 

межэтнических взаимотношений в обществе.  

6. владеть методами исследования  и понятийным аппаратом науки демография, демографических процессов; 

7. синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических данных, средств 

массовой информации, социальных сетей, исторической документации) для успешного осуществления 

профессиональной и иной деятельности. 

The purpose of discipline: the study of the main vectors of the demographic policy, the analysis of the stages and 

content of demographic processes. 

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

indicators and interethnic relations. 

 As a result of studying the discipline student will:  

1. to know the main directions of demographic policy of the Republic of Kazakhstan;  

2. to define the main specific moments and features of ethnopsychology and ethnic mentality, stereotypes of perception 

of various ethnic groups and communities; 

3. independently and objectively think and perceive the necessary knowledge on demography;  

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

5. to analyze, predict and model the processes of ethnodemographic development, as well as interethnic relations in 

society.  

6. own research methods and conceptual apparatus of science demography, demographic processes; 

7.synthesize and interpret information from various sources (statistics, media, social networks, historical documentation) 

for the successful implementation of professional and other activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

- «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: 

- Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

- Практическое применение при написании диссертации 

- Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Əлеуметтік-экономикалық тарихы: көздері, зерттеу тəсілдері мен əдістері  

Социально-экономическая история: источники, исследовательские подходы и методы  

Socio-economichistory: sources, researchapproaches and methods 

Пəннің мақсаты: əлеуметтік-экономикалық тарихтың өзекті мəселелерін түсіну, əлеуметтік-

экономикалық тарихтың өзекті мəселелеріне практикалық шешімдер үшін қажетті дағдылар мен қабілеттерді 

игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: əлеуметтік-экономикалық мəселелерді тарихи талдау. Қазақстанның 

əлеуметтік-экономикалық тарихы. Дамудың негізгі кезеңдері. Мəселелер. Əкімшілік нарықтық экономикаға 

көшу модельдері. Қазақстанның экономикалық даму стратегиясы. Əлеуметтік тарих. Ауызша тарих. Күнделікті 

өмір тарихы. Қазақстанның əлеуметтік құрылымы. Аймақтық қарым-қатынас. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1. елдің қазіргі əлеуметтік-экономикалық тарихының кезеңдерін сипаттауға;  

2. тарихи-əлеуметтік талдаудың əлеуметтік-экономикалық тарихында жүзеге асырылатын негізгі 

əдістемелік парадигмаларды айыруға; 

3. əлеуметтік-экономикалық үрдістердің негізгі заңдылықтарын жəне əлеуметтік-экономикалық 

ақпаратты логикалық ұйымдастыруды ұғынуға, осы ұғынуды білім беруші интеракция кезінде 

танытуға;  

4. алынған жəне меңгерілген білімді гуманитарлық бағыттағы ақпаратты іздеу, жинау, талдау жəне 

жинақтауға, оқыту үрдісін жоспарлауға қолдануға;  

5. гуманитарлық мазмұндағы материалдарды аналитикалық талдау жəне жариялау бойынша 

міндеттерді шешуге;  



6. ғылыми жəне статистикалық мəліметтерді, сараптамалық талдау, гуманитарлық ақпаратты 

құрылымдау жəне жүйелеуге;  

Цель дисциплины: формирование представления об актуальных проблемах социально-экономической 

истории,  овладение  навыками и умениями, необходимыми для решения научно-исследовательских задач и 

практических решений актуальных проблем социально-экономической истории. 

Содержание курса дисциплины: Исторический анализ  социально-экономических вопросов. Социально-

экономическая  история Казахстана. Основные этапы развития. Проблемы. Модели перехода от 

административной экономики к рыночной. Экономические стратегии развития Казахстана. Социальная история. 

Устная история. История повседневности. Социальная структура Казахстана. Региональные взаимодействия.  

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1.охарактеризовать основных этапов развития социально-экономической истории; 2.различить основных 

методологических парадигм осуществлющиеся в социально-экономической истории;  

3.понимать базовые закономерности социально-исторических процессов и принципы логической организации 

социально-исторической информации, демострировать это понимание в ходе организации обучающей 

интеракции; 

3.применить полученные и усвоенные знания для поиска, сбора, анализа и синтеза информации гуманитарного 

направления, планирования процессов обучения; 

4.решения задач по аналитической обработке и представлению материалов гуманитарного содержания; 

3.уметь осуществлять аналитическую обработку научных и статистических  данных, структурировать и 

систематизировать массивы гуманитарной информации. 

 

The purpose of the discipline: the formation of ideas about the actual problems of socio-economic history, 

mastering the skills necessary to solve research problems and practical solutions to the actual problems of socio-economic 

history. 

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

stages of development. Problems. Models of transition from administrative to market economy. Economic development 

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

interaction. 

As a result of studying the discipline undergraduate:  

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

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

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

historical information, to demonstrate this understanding during the organization of educational interaction; 

4. apply the acquired and acquired knowledge to search, collect, analyze and synthesize information in the 

Humanities, planning learning processes; 

5. solving problems of analytical processing and presentation of materials of humanitarian content; 

6. to be able to carry out analytical processing of scientific and statistical data, to structure and systematize 

arrays of humanitarian information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

- Кəсіптікбакалавртарихипəндершеңберіндеалынғанбілімге 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: 

- Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

- Практическое применение при написании диссертации 

- Practical applicationin the writingof the dissertation 

Жоғары мектепте тарихты оқыту əдістемесі.  

Методика преподавания истории в высшей школе.  

Methods of teaching History inhighschool. 

 Пəннің мақсаты - білім беру бағдарламасының жаңартылған мазмұнын іске асыру үшін жаңа білім беру 

технологияларын қолдану арқылы заманауи инновациялық форматта тəуелсіз оқыту үшін тарих 

магистранттарының теориялық жəне əдістемелік дайындығы. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Білім беруді жаңғырту тұжырымдамасы оқу үдерісінің 

нормативтік базасы. Университетте оқу үрдісін құжаттық жəне əдістемелік қамтамасыз ету. XXI ғасырдың 

дағдылары жəне заманауи педагог-тарихшы моделі. Тарих пəндерін оқытудың теориялық негіздері. 

Тарихтанудың дəстүрлі жəне инновациялық əдістерінің негіздері. Білім мазмұнын жаңарту. Оқытудың негізгі 

түрлері - лекция жəне практикалық сабақтар. СОӨЖ жəне СӨЖ ұйымдастыру. Аудиторлық жұмыстардың басқа 

түрлері - кеңес беру, аралық бақылау түрлері жəне емтихандар. Пəннің оқу-əдістемелік кешені оқу үдерісін 

жаңғыртудың əдістемелік қамтамасыз етудің негізгі құралы болып табылады. Тарихты оқытудағы инновациялық 

білім беру технологиялары. Тарих сабағында интерактивті оқыту əдістерін енгізу. Студенттің оқу-зерттеу жəне 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару əдістері. Тарих пəнінің оқытушысының тəрбиелік рөлі. Кафедрадағы оқу 

жəне ғылыми-əдістемелік жұмыс. Сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру жəне өткізу. 



Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1. орта мектепте тарихты оқытудың негізгі əдістерін білу. 

2. жоғары білімнің мəселелерін сыни талдау жəне талқылау, университетте оқыту əдістерін өзгерту; 

алған теориялық білімдерін өздерінің педагогикалық жұмысында қолдану;тарих пəндері бойынша 

оқу бағдарламаларын əзірлеу мен енгізудегі педагогикалық мəселелерді қалыптастыру жəне шешу 

дағдыларына ие болу; оқу материалдары (жоспарлар, бағдарламалар, оқулықтар, лекциялар, 

практикалық сабақ беретін оқу-əдістемелік кешендер) бойынша практикалық дағдыны (теориялық 

түрде) игеру;  

Пəн келесі негізгі құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған:тарихты оқыту əдістерін білу; педагогикалық 

жұмыс үшін алынған білімді пайдалана білу; педагогикалық проблемаларды жəне жағдайларды шығармашылық 

тұрғыдан ойлау; университетте тарихты оқытудағы пəнаралық тəсілдерді қолдану; кəсіби құзыреттілік: зерттеу 

(ғылыми жобаларды əзірлеу жəне енгізу); 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 дисциплины –теоретическая и методическая подготовка магистров истории  к самостоятельной 

преподавательской деятельности в современном инновационном формате с использованием новых 

образовательных технологий для реализации обновленного содержания образовательной программы. 

 Содержание курса включает следующие разделы: Концепция модернизации образованияи нормативные 

основания образовательного процесса. Документальное и методическое обеспечение образовательного процесса 

в вузе. Навыки 21 века и модель современного преподавателя-историка. Теоретические основы методики 

преподавания исторических дисциплин.  Основы традиционной и инновационной методики преподавания 

истории. Обновление содержания образования. Основные формы преподавания - лекция и практические занятия. 

Организация СРСП и СРС. Другие виды аудиторной работы - консультации, виды рубежного контроля и 

экзамены. Учебно-методический комплекс дисциплиныглавное средство методического обеспечения 

модернизации учебного процесса. Инновационные образовательные технологии в преподавании истории. 

Внедрение интерактивных методов обучения на уроке истории. Методика руководства учебно-

исследовательской и научно-исследовательской  работой студента. Воспитательная роль преподавателя истории. 

Учебная и научно-методическая работа на кафедре. Организация и проведение внеаудиторной работы. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. критически анализировать и обсуждать проблемы высшего образования, изменения методов 

преподавания в вузе;   

2. применять полученные теоретические знания в процессе собственной педагогической работе; 

3. формулировать и решать педагогические задачи при разработке и реализации учебных программ 

курсов по истории; иметь практические навыков (в теоретической форме) работы с учебными 

материалами (планами, программами, учебниками, учебно-методическими комплексами лекциями, 

практическими занятиями); новых методик и инновационных форм учебной работы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: знание теории методики преподавания 

истории; уметь: использовать полученные знания для педагогической работы; креативно мыслить и творчески 

подходить к решению педагогических проблем и ситуаций; применять междисциплинарные подходы в 

преподавании истории в вузе; профессиональных компетенций: исследовательских (споосбностью 

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). 

The purpose of the discipline-theoretical and methodological training of masters of history for independent 

teaching in a modern innovative format using new educational technologies for the implementation of the updated content 

of the educational program. 

The content of the course includes the following sections: the Concept of modernization of education 

and the regulatory basis of the educational process. Documentary and methodological support of the educational 

process at the University. Skills of the 21st century and the model of the modern teacher-historian. Theoretical basis of 

teaching methods of historical disciplines.  Fundamentals of traditional and innovative methods of teaching history. 

Updating the content of education. Basic forms of teaching - lecture and practical classes. Organization SRSP and SRS. 

Other types of classroom work-consultations, types of boundary control and examinations. Educational and methodical 

complex of discipline is the main means of methodological support of modernization of the educational process. 

Innovative educational technologies in teaching history. The introduction of interactive teaching methods in the history 

lesson. Methods of management of educational research and research work of the student. The educational role of the 

teacher of history. Educational and scientific-methodical work at the Department. Organization and conduct of 

extracurricular activities. 

 As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. critically analyze and discuss the problems of higher education, changes in teaching methods at the University;   

2. to apply the received theoretical knowledge in the process of own pedagogical work; 

3. to formulate and solve pedagogical problems in the development and implementation of educational programs 

of history courses; to have practical skills (in theoretical form) of working with educational materials (plans, programs, 



textbooks, educational and methodical complexes, lectures, practical classes); new methods and innovative forms of 

educational work. 

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

history; to be able: to use the obtained knowledge in their pedagogical work; to think creatively and creatively approach 

to the decision of pedagogical problems and situations; to apply interdisciplinary approaches in teaching history in high 

school; professional competencies: research (sposobnostju to develop and implement research projects); information and 

communication competencies; personal (socialization, the ability to self-realization of the individual, the desire for 

continuous professional growth) and interpersonal competencies in human resource management (the ability to work in 

a team). 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

          New technology of teaching historical disciplines 

Тарихи аймақтану .  Историческое регионоведение.  Historical Regional Studies . 

Тарихи аймақтану» курсы  студенттердің магистрлік бағдарламасы бойынша оқу құрылымында маңызды 

орын алады. Зерттеу пəні бойынша оған еркін мамандану бағытында өлкетану теориясы мен əдістемесі 

проблемалы қырларын шарлау мүмкіндік беретін студенттің негізгі құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

Пəнді оқытудың мақсаты магистранттарда аймақтар тарихы бойынша кешенді білімді қалыптастыру; 

дағдысын жəне ғылыми-зерттеу жəне өлкетану практикалық проблемаларды шешу үшін қажетті қабілеттерін 

меңгеру. 

Курс мазмұны ғылыми пəндер жүйесінде Келесі бөлімдер, əрине, негізгі терминдер мен түсініктер, 

облыс тұжырымдамасын, аймақтану нысаны мен мақсаттарынан, аймақтану, ғылыми өрісі ретінде тарихи 

өлкетану кіреді. академиялық пəн ретінде тарихи аймақтану. 

Пəннің магистр дəрежесін зерделеу нəтижесінде: 

1. теориялық білімді қолдану, қажетті ақпаратты табу, оны ауызша жəне жазбаша түрде өңдеу;  

2. аймақтар бойынша ақпараттың сапасы мен мазмұнын бағалау, оған өз бағасын жəне 

интерпретациясын беру; 

3. зерттеу жобаларын орындау; 

4.  дағды: аймақтық мəселелерді кешенді аймақтанушылық сипаттау жəне талдау, аймақтанушылық 

зерттеулерді сыни талдау; Тарихи аймақтанудағы қазіргі заманғы тəсілдерді объективті бағалау.; 

5. өз пікірін қисынды баяндау жəне дəлелді қорғау 

Пəнді оқу процесі одан əрі интеллектуалды деңгейі мен ғылыми-зерттеу дағдыларын дамыту арттыру 

мақсатында, жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне дамытуға бағытталған. 

 

Курс «Историческое регионоведение» занимает важное место в структуре подготовки студентов в 

магистратуре. Изучаемая дисциплина формирует основные компетенции магистранта, которые позволят ему 

свободно ориентироваться в проблемных аспектах, связанных теорией и методологией регионоведения по 

направлению специализации. 

Цель преподавания дисциплины формирование у магистрантов комплексных знаний по истории 

формирования регионов; овладение навыками и умениями, необходимыми для решения научно-

исследовательских и практических регионоведческих проблем. 

Содержание курса включает разделы, основные термины и понятия курса, понятие региона, предмет и 

цель регионоведения, место регионоведения в системе научных дисциплин, историческое регионоведение как 

научное направление. историческое регионоведение как учебная дисциплина.  

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. применять теоретические знания, находить необходимую информацию, перерабатывать ее в устной 

и письменной формах;  

2. оценивать качество и содержание информации по регионам, давать ей собственную оценку и 

интерпретацию; 

3. выполнять исследовательские проекты; 

4.  владеть навыками: комплексного регионоведческого описания и анализа региональных проблем, 

критического анализа регионоведческих исследований;  объективной оценки современных  

подходов в историческом регионоведении; 

5. логично излагать и аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 

The course «Historical Regional Studies» takes the important place in structure of training of students in a 

magistracy. The studied discipline forms the main competences of the undergraduate which will allow him to be guided 

Тарихи пəндерді оқытудың жаңа технологиялары 

        Новые технологии преподавания исторических дисциплин 



freely in the problem aspects connected by the theory and methodology of regional studies in the direction of 

specialization. 

The purpose of teaching discipline formation at undergraduates of complex knowledge of history of formation 

of regions; mastering skills and abilities necessary for the decision research and practical regionovedcheskikh of 

problems. 

The maintenance of a course includes sections, the main terms and concepts of a course, concept of the region, 

a subject and the purpose of regional studies, the place of regional studies in system of scientific disciplines, historical 

regional studies as the scientific direction. historical regional studies as subject matter. 

As a result of studying of discipline undergraduate: 

1.to apply theoretical knowledge, to find necessary information, to process it in oral and written forms;  

2.to assess the quality and content of information by region, to give it its own assessment and interpretation; 

3.carry out research projects; 

4. to possess skills: complex regional description and analysis of regional problems, critical analysis of regional 

studies; objective assessment of modern approaches in historical regional studies; 

5.it is logical to state and argumentatively defend your own opinion. 

Process of studying of discipline is directed to formation and development of common cultural and professional 

competences, for the purpose of further improvement of intellectual level and development of research skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

«Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или «Международные 

отношения» 

Basic and profile disciplines of a bachelor degree of the specialty «History» or «International Relations» 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity  

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Отандық тарихнама мен деректанудың теориялық-əдіснамалық мəселелері.Теоретико-методологические 

проблемы Отечественного источниковедения и историографии . Theoreticaland 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  цельюнаучного 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 

Тарих жəне философия, 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 foreignhistoriography.  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 
Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

ТМД елдерінің халықаралық қатынастардағы өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы международных отношений государств СНГ 

Actual problems of international relations of the Commonwealth ofI ndependent States 
Пəннің мақсаты – магистрантарға Қазақстанның ұлттық мүдделері туралы нақты түсініктерді 

қалыптастыру; нақты халықаралық жағдайда олардың маңызды басымдықтарын анықтай білу жəне оларға қол 

жеткізу жолдары. 

Пəнді оқу магистрантқа ТМД елдерінің тарихы, саясаты жəне экономикасы бойынша білім береді.  

Курстың мазмұны: КСРО-ның құрылуы жəне оның ыдырауы, ТМД-ң пайда болуы жəне құрылымы, 

Экономикалық ынтымақтастық, ТМД елдерінің əскери-саяси ынтымақтастығы, Каспий теңізінің мəселесі, Жаңа 

Шығыс Еуропа мен Кавказ елдері, Орталық Азия Елдері. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 



1. қазіргі əлемдік саясат пен халықаралық қатынастардағы халықаралық қауіпсіздік кешенінің орны мен 

рөлі туралы білімдерді көрсетеді;  

2. əлемдік саясат, əлемдік экономика жəне компанияның сыртқы экономикалық қызметі саласындағы 

маңызды проблемалар мен үдерістер бойынша ақпаратты талдау жəне жүйелеу. 

3. халықаралық қауіпсіздік кеңістігіндегі, əлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың саяси жəне 

экономикалық кеңістігіндегі үрдістер мен оқиғалар арасындағы өзара байланысты анықтау.  

4. халықаралық қауіпсіздік кеңістігіндегі оқиғалардың себеп-салдарлық байланыстарын талдау;  

5. кəсіби құзыреттілік шеңберінде қауіпсіздік тақырыбы бойынша аналитикалық есептерді дербес 

құрастыру.   

6. халықаралық қатынастардың дүниежүзілік саяси жүйесінің тарихи, экономикалық жəне құқықтық 

шарттарындағы жаһандық үдерістерін талдау. 

Пререквизиттер  

- «Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері. 

Постреквизиттер  

- Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Цель дисциплины в формировании у слушателей четких понятий о национальных интересах Казахстана; 

умение определять их важнейшие приоритеты в конкретной международной обстановке и пути их достижения. 

Изучение курса должно дать магистранту знания по истории, политике и экономике стран СНГ с целью 

выработки у него реалистичных представлений о ситуации в странах Содружества и перспективах этой 

организации.  

Содержание курса: Создание СССР и его распад, Возникновение и устройство СНГ, Экономическое 

сотрудничество стран СНГ,Военно-политическое сотрудничество стран СНГ, Проблема Каспия, Страны Новой 

Восточной Европы и Закавказья, Страны Центральной Азии. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. демонстрировать знание о месте и роли комплекса международной безопасности в современной мировой 

политике и международных отношениях;  

2. анализировать  и систематизировать информацию по значимым проблемам и процессам в сфере мировой 

политики, мировой экономики и внешнеэкономической деятельности компаний. 

3. выявлять взаимосвязь между тенденциями и событиями в пространстве международной безопасности, 

политическом и экономическом пространствах мировой политики и международных отношений.  

4. анализировать причинно-следственных связей событий в пространстве международной безопасности;  

5. самостоятельно составлять аналитический отчетов по тематике безопасности в рамках профессиональных 

компетенций.   

6. анализировать глобальные процессы всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности. 

Пререквизиты 

- Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или - «Международные 

отношения». 

Постреквизиты  

- Практическое применение при написании диссертации 

The purpose of the discipline - in the formation of students clear concepts about the national interests of Kazakhstan; the 

ability to determine their priorities in a particular international situation and the ways to achieve them. 

The course should give the undergraduate knowledge of the history, politics and Economics of the CIS countries 

in order to develop a realistic understanding of the situation in the CIS countries and the prospects of this organization.  

Course content: the Creation of the USSR and its collapse, the Emergence and structure of the CIS, economic 

cooperation of the CIS countries, Military-political cooperation of the CIS Countries, the problem of the Caspian sea, the 

Countries of New Eastern Europe and the Caucasus, Central Asia. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. demonstrate knowledge of the place and role of the international security complex in modern world politics 

and international relations;  

2. analyze and systematize information on significant problems and processes in the sphere of world politics, 

world economy and foreign economic activity of companies. 

3. identify the relationship between trends and events in the space of international security, political and 

economic space of world politics and international relations.  

4. analysis of cause-and-effect relations of events in the international security space;  

5. independently prepare analytical reports on the subject of security within the professional competence.   

6. to analyze the global processes of the world political system of international relations in their historical, 

economic and legal conditions. 

 Prerequisites 

- Basic and profile disciplines of a bachelor degree of the specialty "History" or "International Relations". 

Post-requisites 

- Practical applicationin the writingof the dissertation 



Халықаралық қатынастардағы аймақтық аспектілер  

Региональные аспекты международных отношений  

Regional aspects oft heinter national relations. 

Пəннің мақсаты-дүниежүзілік-тарихи процесс контекстінде қазіргі халықаралық қатынастар мен қазіргі 

заманғы мəселелердің аймақтық аспектілері туралы білім алу. Курсты оқыту барысында ішкі жəне жаһандық 

дамудың аймақтық кіші жүйелердің болашағын анықтайтын негізгі үрдістері қарастырылады: экономикалық 

өсудің сандық динамикасы, аймақтағы экономикалық құрылымның сапалы даму компоненттері, өңірдің 

əлеуметтік сипаттамаларының эволюциясы, өңірдің гуманитарлық сипаттамаларының дамуы. Аймақтық кіші 

жүйелерге байланысты көптеген сұрақтардың пікірталастығына байланысты магистранттың арнайы əдебиетпен 

өзіндік жұмысына ерекше көңіл бөлінеді. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.халықаралық қатынастардың аймақтық кіші жүйелерінің қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын нақты 

іске асыру туралы білімді көрсету. 

2.аймақтық əлемдік саясатты дамытудың негізгі кезеңдері, демография жəне көші-қон саясатының 

негіздері, қазіргі экологиялық, экономикалық, əлеуметтік жəне саяси мəселелер бойынша білімді қолдану. 

3.тарихи оқиғаның себеп-салдарлық байланыстарын талдау; тарихи оқиғаларды экономикалық, 

əлеуметтік жəне саяси дамумен байланыстыру;  

4.тарихи, саяси, əлеуметтік жəне экономикалық оқиғаларды талдау, оқу жəне көркем əдебиеттерді 

аннотациялау, дүниежүзілік тарих, халықаралық қатынастар жəне аймақтық саясат бойынша жиналған 

материалдарды жинау, жүйелеу, ресімдеу жəне ұсыну дағдыларын меңгеру; 

5.қазіргі интеграциялық үдерістерді түсіну қабілетіне ие болу; 

6. аймақтану жəне халықаралық қатынастар саласындағы жаңа зерттеулерге бағдарлау; 

7.өңірлердің экономикалық даму перспективасын анықтау; 

Пререквизиттер:  

- Еуропа жəне Америка елдерінің тарихы, Азия жəне Африка елдерінің тарихы, аймақтануға кіріспе, 

Халықаралық қатынастар тарихы. 

Постреквизиттер:  

- Тарихи аймақтану 

Цель дисциплины — получение знаний о региональных аспектах современных международных 

отношений и современных проблем в контексте всемирно-исторического процесса. В процессе преподавания 

курса будут рассмотрены основные тенденции внутреннего и глобального развития, определяющие будущее 

региональных подсистем: количественная динамика экономического роста, качественные компоненты развития 

экономической структуры в регионе, эволюция социальных характеристик региона, развитие гуманитарных 

характеристик региона. В связи с дискуссионностью многих вопросов, связанных с региональными 

подсистемами, особый упор делается на самостоятельную работу магистранта с литературой 

специализированного характера. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. демонстрироватьзнания о конкретных воплощениях общих закономерностей функционирования 

региональных подсистем международных отношений. 

2. применятьзнанияпо основным этапам развития региональной мировой политики, основам 

демографии и миграционной политики, современным экологическим, экономическим, социальным 

и политическим проблемам. 

3. анализировать причинно-следственные связи исторического события; связывать исторические 

события с экономическим, социальным и политическим развитием;  

4. овладеть навыками анализа исторических, политических, социальных и экономических событий, 

аннотирования учебной и художественной литературы, сбора, систематизации, оформления и 

представления собранного материала по всемирной истории, международным отношениям и 

региональной политике; 

5. обладать способностью понимания современных интеграционных процессов; 

6. ориентироваться в новейших исследованиях в областях регионоведения и международных 

отношений; 

7.  определять перспективу экономического развития регионов; 

Пререквизиты:  

3. История стран Европы и Америки, История стран Азии и Африки, Введение в регионоведение, 

История международных отношений. 

Постреквизиты: 

4. Историческое региноведение  

 

The purpose of the discipline is to gain knowledge about the regional aspects of modern international relations and 

contemporary problems in the context of the world-historical process. The course will discuss the main trends of the 

domestic and global developments that define the future of regional subsystems: the quantitative growth, qualitative 

development components of the economic structure in the region, evolution of the social characteristics of the region, 



cultural characteristics of the region. Due to the debatable nature of many issues related to regional subsystems, special 

emphasis is placed on the independent work of undergraduates with specialized literature. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1.to demonstrate knowledge about specific embodiments of General laws of functioning of regional subsystems 

of international relations. 

2.apply knowledge on the main stages of development of regional world politics, the basics of demography and 

migration policy, modern environmental, economic, social and political problems. 

3.analyze the cause-and-effect relationships of historical events; link historical events with economic, social and 

political development;  

4.to master the skills of analysis of historical, political, social and economic events, annotation of educational 

and fiction literature, collection, systematization, design and presentation of the collected material on world history, 

international relations and regional policy; 

5.have the ability to understand modern integration processes; 

6.navigate the latest research in the fields of regional studies and international relations; 

7. to determine the prospect of economic development of the regions; 

Prerequisites:  

- History of Europe and America, History of Asia and Africa, Introduction to regional studies, History of 

international relations. 

Post-requisites:  

- Historical regional studies 

 

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды зерттеу мəселелері  

Современные проблемы исследований международных отношений  

The modern problems researches oft heinter national relations. 

«Халықаралық қатынастар мен əлемдік саясатты зерттеудің заманауи мəселелері» пəнінің мақсаты 

магистрлерді халықаралық саяси жағдайларды талдау жəне болжау əдістемесімен таныстыру, сондай-ақ оларды 

халықаралық мəселелер мен процестерді қолданбалы зерттеу дағдыларына үйрету болып табылады. 

Пəннің мазмұны қолданбалы саяси зерттеуде квантификация мүмкіндіктері туралы түсініктерді 

қалыптастыруға, саяси модельдеудің ерекшеліктері туралы түсініктерді дамытуға бағытталған. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1. қолданбалы саяси зерттеулер типологиясының сипаттамасын, саяси сараптама жүргізу əдістемесін, 

оның артықшылықтары мен кемшіліктерін ресімдеу; 

2. саяси модельдеудің негіздерін жəне оның қазіргі жағдайын меңгеруді еркін жүзеге асыру; 

3. қолданбалы саяси зерттеудің негізгі үрдістері туралы түсініктерді дамыту; 

4. логикалық-интуивті əдіс пен модельдеу əдісінің арақатынасын талдау; 

5. саяси шындықты зерттеу кезінде дербес, нонконформистік ойлау дағдыларын; ақпаратты сүзу жəне 

оны верификациялау; релевантты ақпараттық массивті қалыптастыру жəне құрылымдау; ұжымдық саяси 

сараптаманы ұйымдастыру жəне жүргізу дағдыларын дамыта алады; 

6. саяси модельдеуде логикографиялық (логографиялық) əдістемелердің рөлі туралы түсінік 

қалыптастыру; қолданбалы аналитикалық-болжамдық зерттеу презентациясын жүзеге асыру қабілеті; 

7. аналитикалық-болжамдық нəтижелердің сенімділігін негіздейтін аргументация жүйесін құру қабілетін 

дамыту; 

8. саяси ұсыныстарды қалыптастыру жəне нақты жағдайда олардың тиімділігін негіздеу іскерліктерін 

дамыту. 

9. сипаттамаларды бағалау; əдістерді, əдістерді, критерийлерді таңдау, құбылыстарды түсіндіру; 

мəселелер мен сұрақтарды қалыптастыру. 

Пререквизиттер  

- «Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері. 

Постреквизиттер 

- Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Целью дисциплины «Современные проблемы исследований международных отношений и мировой 

политики» является ознакомление магистров с методологией анализа и прогнозирования международных 

политических ситуаций, а также обучения их навыкам прикладного исследования международных проблем и 

процессов. Содержание дисциплины направлено на формирование представлений о возможностях 

квантификации в прикладномполитическом исследовании; развитие представлений об особенностях 

политического моделирования. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. оформлять характеристику типологии прикладных политических исследований, методикипроведения 

политической экспертизы, её достоинства и недостатки; 

2. свободно осуществлять изучение основ политического моделирования и его современное состояние; 

3. развивать представление об основных тенденциях прикладного политического исследования; 

4. анализировать соотношении логико-интуивного метода и метода моделирования; 



5. сможет развивать  навыки  самостоятельного, нонконформистского мышления при исследовании 

политических реалий; навыки фильтрации информации и её верификации; формирования и структурирования 

релевантного информационного массива; организации и проведения коллективной  политической экспертизы; 

6. формировать представлений о роли логикографических  (логографических) методик в политическом 

моделировании; способностей осуществлять презентацию прикладного аналитико-прогностическоо 

исследования; 

7. развитие способностей построения системы аргументации,  обосновывающейнадежность аналитико-

прогностических результатов; 

8. развивать  умения сформулировать политические рекомендации и обосновать ихэффективность в конкретной 

ситуации. 

9. оценивать характеристики; выбирать способы, методы, критерии, обобщать интерпретировать явления; 

формулировать проблемы и вопросы. 

Пререквизиты 

- Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или «Международные 

отношения». 

Постреквизиты 

- Практическое применение при написании диссертации 

The purpose of the discipline «Modern problems of research of international relations and world politics» is to 

familiarize masters with the methodology of analysis and forecasting of international political situations, as well as 

teaching them the skills of applied research of international problems and processes. 

The content of the discipline is aimed at the formation of ideas about the possibilities of quantification in applied 

political research; the development of ideas about the features of political modeling. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. to formalize the characteristics of the typology of applied political research, methods of political expertise, its 

advantages and disadvantages; 

2. freely carry out the study of the foundations of political modeling and its current state; 

3. to develop ideas about the main trends of applied political research; 

4. analyze the relationship of the logical-intuitive method and the modeling method; 

5. will be able to develop skills of independent, nonconformist thinking in the study of political realities; skills 

of filtering information and its verification; formation and structuring of relevant information array; organization and 

conduct of collective political expertise; 

6. to form ideas about the role of logicographic (logographic) techniques in political modeling; the ability to 

make a presentation of applied analytical and prognostic research; 

7. development of abilities of construction of the system of the argumentation proving reliability of analytical 

and prognostic results; 

8. develop the ability to formulate policy recommendations and justify their effectiveness in a particular situation. 

9. to evaluate characteristics; to choose ways, methods, criteria, to generalize to interpret phenomena; to 

formulate problems and questions. 

Prerequisites  

- Basic and profile disciplines of a bachelor degree of the specialty «History» or «International Relation» 

Postrequisites 

- Practical applicationin the writingof the dissertation 

Жаһандану шартындағы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі  

Национальная безопасность Казахстана в условиях глобализации 

National security of Kazakhstan in the conditions of globalization. 

Цель дисциплины – ознакомить магистрантов с содержанием понятия национальная и политическая 

безопасность в их взаимосвязи; показать особенности социально-экономической политики государства и защиты 

интересов населения в зависимости от конкретного состояния общества и уровня безопасности в нем, а также 

пути укрепления политической стабильности, возможности противостояния угрозам социально-экономической 

и политической безопасности личности, общества и государства. 

Содержание дисциплины: Безопасность в контексте политики. Теоретико-методологические аспекты 

безопасности. Геополитические аспекты национальной безопасности Казахстана. Политическая  безопасность 

Республики Казахстан. Социально-экономическая безопасность Республики Казахстан. Военная безопасность 

Республики Казахстан. Информационная безопасность. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. анализировать сущность и формы национальной безопасности; 

2. применять навыки анализа современных систем обеспечения национальной безопасности. 

3. сравнивать геополитические аспекты национальной безопасности; механизм обеспечения устойчивости 

социальной системы и политику безопасности; 

4. анализировать угрозы национальной безопасности Республики Казахстан в условиях глобализации;  

5. демонстрировать знание о концепци национальной безопасности Республики Казахстан. 

Пререквизиты  



- Теоретическая политология, Теория международных отношений, Внутренняя и внешняя политика РК, 

современные политические процессы. 

Постреквизиты  

- Политическая конфликтология, политические технологии, история дипломатической и консульской 

службы. 

The purpose of discipline is to acquaint the students with the concept of national and political security in their 

relationship; to show features of the socio-economic policy of the state and protect the interests of the population, 

depending on the specific condition and level of security, as well as ways of strengthening political stability, opportunities 

threats socio-economic and political security of individuals, society and the state. 

Content of the discipline: Security in the context of politics. Theoretical and methodological aspects of security. 

Geopolitical aspects of national security of Kazakhstan.  Political security of the Republic of Kazakhstan. Socio-economic 

security of the Republic of Kazakhstan. Military security of the Republic of Kazakhstan. Information security. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. analyze the essence and forms of national security; 

2. apply the skills of analysis of modern systems of national security.  

3. to compare the geopolitical aspects of national security; the mechanism of ensuring the stability of the social 

system and security policy; 

4. analyze threats to the national security of the Republic of Kazakhstan in the context of globalization;  

5. demonstrate knowledge of the concept of national security of the Republic of Kazakhstan. 

Prerequisites  

- Theoretical political science, Theory of international relations, domestic and foreign policy of Kazakhstan, 

modern political processes. 

Post-requisites  

- Political conflictology, political technologies, history of diplomatic and consular service 

Теориялық деректану жəне Орталық Азия деректері  

Теоретическое источниковедение и источники Центральной Азии  

Theoretical sourcestudy and sources of Central Asia. 

Теориялық деректану жəне Орталық Азия деректері курсы магистратурада даярлау құрылымында  

маңызды орын алады. Ол магистранттарға əдіснамалық жəне ғылыми-зерттеу қызметін қолдану үшін қажетті 

Тарихтағы контент-сараптама беруге шақырды. 

Бағамының мақсаты: теориялық, практикалық дағдыларды қалыптастыру көздерін зерделеу жəне талдау 

жасау бойынша деректануға дербес ғылыми білім қорының тарихи аймақ тарихындағы бойынша мамандандыру 

Теориялық деректану жəне талдау бойынша деректер базасын аймақ тарихындағы негізгі тұжырымдар 

бөлімдерді қамтиды мазмұны бағамының көздерін табылады. 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.өзіндік ғылыми-зерттеу қызметі барысында нақты көздермен жұмыс кезінде алған білімдерін 

практикада қолдану, 

2.отандық дереккөздердің үлкен кешенінде бағдарлау, олардың ақпаратын дұрыс бағалау жəне 

пайдалану;  

3.Тарихи дереккөздердің нақты түрлерін зерттейтін Қосалқы тарихи пəндер əдістерімен білімін көрсету. 

Зерттеу тəртібін қалыптастыруға жəне дамытуға бағытталған жалпы мəдени жəне кəсіби құзыретінің 

интеллектуалдық деңгейі мен даму процесі одан əрі жетілдіру мақсатында ғылыми-зерттеу дағдыларын. 

Курс «Теоретическое источниковедение и источники Центральной Азии» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать магистрантам необходимый методологический 

и методический инструментарий для применения научно-исследовательской деятельности. 

Цель курса: создание теоретической базы знаний по историческому источниковедению, формирование 

практических навыков самостоятельного научного изучения и анализа источников по истории региона 

специализации 

Содержание курса включает разделы, основных концептов теоретического источниковедения и анализа 

баз данных источников по истории региона специализации.  

В результате обучения магистрант: 

1. применять полученные знания на практике, при работе с конкретными источниками в ходе 

собственной научно-исследовательской деятельности, 

2. ориентироваться в огромном комплексе отечественных источников, адекватно оценивать и 

использовать их информацию;  

3. демонстрировать знание  с методами вспомогательных исторических дисциплин, изучающих 

конкретные виды исторических источников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 

 



The course "Theoretical Source Study and Sources of Central Asia" takes the important place in structure of 

training of students in a magistracy. He is urged to give to undergraduates necessary methodological and methodical tools 

for application of research activity. 

Course purpose: creation of the theoretical knowledge base on a historical source study, formation of practical 

skills of independent scientific studying and the analysis of sources on stories of the region of specialization 

The maintenance of a course includes sections, the main concepts of a theoretical source study and the analysis 

of databases of sources on history of the region of specialization. 

As a result of training undergraduate: 

1. apply this knowledge in practice, when working with specific sources in the course of their own research 

activities, 

2. to be guided in a huge complex of domestic sources, adequately to estimate and use their information;  

3. demonstrate knowledge with methods of auxiliary historical disciplines studying specific types of 

historical sources. 

Process of studying of discipline is directed to formation and development of common cultural and professional 

competences, for the purpose of further improvement of intellectual level and development of research skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

«Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или «Международные 

отношения» 

Basic and profile disciplines of a bachelor degree of the specialty «History» or «International Relations» 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Орталық Азиядағы өзекті əлеуметтік-экономикалық мəселелер 

Актуальные социально-экономические проблемы в Центральной Азии  

Actual social and economic problems inCentral Asia 

«Орталық Азиядағы өзекті əлеуметтік-экономикалық мəселелері» магистрлік бағдарламасы бойынша 

оқу студенттердің құрылымында маңызды орын алады. Ол магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану 

үшін қажетті əдістемелік жəне əдіснамалық құралдар беруге арналған. 

Курс мақсаты: қазіргі заманғы əлеуметтік-экономикалық Орталық Азиядағы проблемалар, олардың 

себептері мен Өңірдің дамуының салдарын жан-жақты таныстыру. 

Курс мазмұны: əлеуметтік-экономикалық процестерді талдау байланысты тақырыптарды қамтиды. 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.Əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдардың пəнаралық өзара іс-қимылының даму тарихы, тарихи 

зерттеуде əлеуметтанудың, əлеуметтік психологияның, антропологияның жəне басқа да пəндердің бірқатар 

əдістерін қолдану ерекшеліктері туралы білімді көрсету. 

2.ғылыми зерттеу тəжірибесінде жоғарыда аталған əдістерді қолдану, пəнаралық проблемаларға 

арналған көздер мен əдебиеттерді, Интернет-ресурстарды өз бетінше іздестіруді жүзеге асыру 

3.дағды: аралас Əлеуметтік жəне гуманитарлық пəндер мен қолданылатын жəне пəнаралық зерттеулерде 

алынған терминологияны, - көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын.Пəнді оқу процесі одан əрі интеллектуалды 

деңгейі мен ғылыми-зерттеу дағдыларын дамыту арттыру мақсатында, жалпы мəдени жəне кəсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне дамытуға бағытталған. 

Курс «Актуальные социально-экономические проблемы в Центральной Азии» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван дать магистрантам необходимый методологический 

и методический инструментарий для применения научно-исследовательской деятельности. 

Цель курса: комплексного представления о современных социально- экономических проблемах в 

Центральной Азии, их причинах и последствиях для развития региона.  

Содержание курса включает разделы, связанные анализом социально-экономических процессов. 

В результате обучения магистрант: 

1. демонстрировать знание об истории развития междисциплинарного взаимодействия социальных и 

гуманитарных наук, особенности применения в историческом исследовании ряда методов 

социологии, социальной психологии, антропологии, и других дисциплин. 

2. применять в практике научного исследования вышеозначенные методы, осуществлять 

самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов, посвященных проблемам 

междисциплинарности 

3. владеть навыками: терминологией, заимствованной в смежных социальных и гуманитарных 

дисциплинах и используемой и междисциплинарных исследованиях, - навыками публичного 

выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 



 

The course "Actual Social and Economic Problems in Central Asia" takes the important place in structure of 

training of students in a magistracy. He is urged to give to undergraduates necessary methodological and methodical tools 

for application of research activity. 

Course purpose: complex idea of modern social economic problems in Central Asia, their reasons and 

consequences for development of the region.  

The maintenance of a course includes the sections connected by the analysis of social and economic processes. 

As a result of training undergraduate: 

1. to demonstrate knowledge about the history of interdisciplinary interaction between social Sciences and 

Humanities, especially the application in historical research of a number of methods of sociology, social psychology, 

anthropology, and other disciplines. 

2. to apply the above-mentioned methods in the practice of scientific research, to carry out an independent 

search for sources and literature, Internet resources devoted to the problems of interdisciplinarity 

3. possess skills: terminology borrowed from related social and humanitarian disciplines and used in 

interdisciplinary research-public speaking skills. 

Process of studying of discipline is directed to formation and development of common cultural and professional 

competences, for the purpose of further improvement of intellectual level and development of research skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Кəсіптікбакалавртарихипəндершеңберіндеалынғанбілімге 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: 

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

 

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мəселелері мен қақтығыстар  

Проблемы безопасности и конфликты в Центральной Азии  

Problems of safety and conflicts in Central Asia. 

«Орталық Азиядағы қауіпсіздік мəселелері жəне қақтығыстар» курсы магистрлік бағдарламасы бойынша 

оқу, студенттердің құрылымында маңызды орын алады. Ол магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану 

үшін қажетті əдістемелік жəне əдіснамалық құралдар беруге арналған. 

Курс мазмұны халықаралық қатынастарда дауларды шешудің «қауіпсіздік» тұжырымдамасы бойынша 

секциялар, нысандарды жəне қауіпсіздік актерлер, Қауіпсіздік тұжырымдамасы, қауіпсіздік мəдениеті, 

«халықаралық жанжал» тұжырымдамасын аспектілерін жəне түрлері, қазіргі заманғы халықаралық қақтығыстар, 

динамикасы мен қақтығыс, жолдары мен тетіктерін құрылымын себептерін қамтиды қазіргі заманғы 

халықаралық қатынастар жəне халықаралық себептер жанжалдарды шешу үшін қазіргі заманғы халықаралық 

қатынастар, жолдары мен тетіктерін жанжал факторлардың, ұлттық, өңірлік жəне жаһандық қауіпсіздікті, 

проблемалары. 

Қазіргі заманғы халықаралық қатынастарда қақтығыс рөлі мен маңыздылығын көрсету үшін пəн, 

олардың теріс салдарларын жəне оларды шешу үшін үйлестірілген жаһандық күш-жігерді дамыту, мамандану 

аймақтағы тартысты жағдайдың ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік, есепке мəдени ескере отырып жолдарын 

іздеу, өңірдің тарихи, саяси, психикалық сипаттамалары мақсаты 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант: 

1.халықаралық қатынастарға қолданылатын конфликтологияның негізгі ұғымдарының мазмұнын 

талдау; 

2.халықаралық жанжалдарды жіктеу типологиясы мен түрлерін анықтау; 

3.қақтығыстар туындаған этникалық, діни-мəдени, тарихи, саяси-экономикалық жəне басқа да 

факторлардың рөлін анықтау дағдыларын меңгеру 

Курс «Проблемы безопасности и конфликты в Центральной Азии» 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 понятие «безопасность», объекты и субъекты безопасности, 

аспекты и виды безопасности, концепции безопасности, культура безопасности, понятие «международный 

конфликт», причины возникновения современных международных конфликтов, динамика и структура 

конфликта, пути и механизмы урегулирования конфликтов в международных отношениях, проблемы 

национальной, региональной и глобальной безопасности в современных международных отношениях причины 

и факторы конфликтогенности в современных международных отношениях пути и механизмы урегулирования 

международных конфликтов. 

Цель дисциплины показать роль и значение конфликтов в современных международных отношениях, 

поиски путей минимизации их негативных последствий и выработки согласованных усилий мирового 



сообщества по их урегулированию, выявить особенности конфликтных ситуаций в регионе специализации с 

учетом культурно-исторических, политических, ментальных особенностей региона 

В результате обучения магистрант: 

1. анализировать содержание основных понятий конфликтологии в применении к международным 

отношениям; 

2. выявлять типологию и виды классификации международных конфликтов; 

3. владеть навыками определения роли этнических, религиозно-культурных, исторических, политико-

экономических и др. факторов в возникновении конфликтов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 

The course "The International Economic Relations of Kazakhstan in the conditions of Globalization" takes the 

important place in structure of training of students in a magistracy. He is urged to give to undergraduates necessary 

methodological and methodical tools for application of research activity. 

The maintenance of a course includes sections of the analysis of the international cooperation, a role and the 

place of Kazakhstan in system of economic cooperation, technology of application of new methodological lines when 

writing the master thesis. 

The discipline purpose studying of deep processes of the international cooperation of Kazakhstan in the economic 

sphere 

As a result of training undergraduate: 

1.to analyze the content of the basic concepts of conflictology as applied to international relations; 

2.to identify the typology and classification of types of international conflict; 

3. have skills to determine the role of ethnic, religious, cultural, historical, political, economic and other factors 

in the emergence of conflictsProcess of studying of discipline is directed to formation and development of common 

cultural and professional competences, for the purpose of further improvement of intellectual level and development of 

research skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

«Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или «Международные 

отношения» 

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

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

Орталық Азия мемлекеттерінің саяси жүйесі мен мəдениеті  

Политическая система и культура государств Центральной Азии  

Political system and culture States of Central Asia. 

«Орталық Азияның саяси жүйесі мен мəдениеті» курсы магистрлік бағдарламасы бойынша оқу  

құрылымында маңызды орын алады. Ол магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану үшін қажетті 

əдістемелік жəне əдіснамалық құралдар беруге арналған. 

Курс мазмұны: магистрлік диссертацияны жазу кезінде саяси жүйені талдау бөлімдер, оның 

принциптері, нысандары мен қалыптасу кезеңдерін, жаңа əдістемелік желілерінің технологиясын қолдану кіреді. 

Пəннің мақсаты: мамандану елдердің саяси жүйесі мен мəдениет магистранттардың тұтас көзқарасын 

қалыптастыру  

Оқу барысында магистрант: 

1. мамандану аймағы мемлекеттерінің саяси жүйелерін қалыптастырудың негізгі принциптерін 

жəне оқытылатын елдің мəдениет тарихын көрсету; 

2. саяси үдерістер мен мəдени ынтымақтастықты талдау кезінде теориялық білімдер мен 

əдіснамалық тəсілдерді қолдану; 

3. ғылыми зерттеудің заманауи əдістері мен релевантты терминологиясын меңгеру 

Курс «Политическая система и культура государств Центральной Азии» 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 политической системы, ее принципы, формы и этапы 

формирования, техники применения новых методологических линий при написании магистерской диссертации. 

Цель дисциплины сформировать у магистрантов целостное представление о политической системе и 

культуре государств региона специализации 

В результате обучения магистрант: 

1. демонстрировать основные принципы формирования политических систем государств региона 

специализации и историю культуры изучаемой страны; 



2. применять теоретические знания и методологические подходы при анализе политических процессов 

и культурного сотрудничества; 

3. владеть релевантной терминологией и современными методами научного исследования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 

Course "Main directions of a muzeelogiya: traditions and innovations" takes the important place in structure of 

training of students in a magistracy. He is urged to give to undergraduates necessary methodological and methodical tools 

for application of research activity. 

The maintenance of a course includes sections of bases of museum business, the theory and practice, history of 

creation of the museums. Modern approaches in realization of a muzeelogiya. 

The purpose of discipline to characterize formation and a current state of main types of museum activity.  

As a result of training undergraduate: 

1. to demonstrate the basic principles of formation of political systems of the States of the region specialization and 

history of culture of the studied country; 

2. apply theoretical knowledge and methodological approaches in the analysis of political processes and cultural 

cooperation; 

3. possess relevant terminology and modern methods of scientific researchProcess of studying of discipline is 

directed to formation and development of common cultural and professional competences, for the purpose of 

further improvement of intellectual level and development of research skills. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

«Тарих»,«Халықаралық қатынастар» мамандығы бакалавриатының базалық жəне бейіндік пəндері 

Базовые и профильные дисциплины бакалавриата специальности «История» или «Международные 

отношения» 

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

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Демографиялық зерттеулер қазіргі заманғы өзекті мəселелері 

Актуальные проблемы современных демографических исследований 

Actual problems of modern demographicresearches. 

Пəннің мақсаты-магистранттарда негізгі ғылыми жəне басқарушылық міндеттерді шешу үшін 

демографиялық үрдістер заңдылықтарын жəне тəжірибелік дағдыларды талдаудың теориясы мен əдіснамасы 

саласындағы білімді қалыптастыру. 

Демографиялық зерттеулер қазіргі заманғы өзекті мəселелері пəннің мазмұны: халық жəне 

демографиялық процестер туралы алғашқы ақпарат көздерінің негізгі түрлері: халық санағы, ағымдағы 

статистикалық есеп, халықтың тізімдері мен регистрлері, таңдамалы жəне арнайы зерттеулер. Халық санағы, 

олардың мақсаттары мен негізгі принциптері, əлемдегі жəне біздің еліміздегі халық санағының қысқаша тарихы. 

Санақ кезінде есепке алынатын халықтың санаттары: қолма-қол жəне тұрақты. Санақ күні жəне халық есебінің 

сəті («сыни сəті»). Халық санағында іріктемелі əдісті қолдану. Халық санағының бағдарламасы, оның негізгі 

бөлімдері мен мəселелері. Халық санағының қорытындыларын жариялау. Халықтың табиғи қозғалысының 

ағымдағы статистикалық есебі, оның бағдарламасы жəне ұйымдастырылуы. Халықтың қозғалысы туралы 

статистикалық деректерді жариялау. Таңдамалы жəне арнайы демографиялық зерттеулер. Демографиялық 

ақпарат көзі ретінде қоғамдық пікірді зерттеу. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1. демографиялық үрдістер мен демографиялық жағдайдағы өзгерістерді талдау үшін халық туралы 

ақпарат көздерін пайдалану, 

2. демографиялық процестердің жалпы, арнайы, интегралдық көрсеткіштерін есептеу;  

3. демографиялық үрдістердің ықтимал əлеуметтік-экономикалық салдарын болжау. 

4. этнодемографиялық даму үдерістерін, сондай-ақ қоғамдағы этносаралық өзара қатынастарды талдау, 

болжау жəне моделдеу. 

5. кəсіби жəне өзге де қызметті табысты жүзеге асыру үшін əр түрлі көздерден (статистикалық деректер, 

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

Пререквизиттер  

- Кəсіптік бакалавр тарихи пəндер шеңберінде алынған білімге негізделеді 

Постреквизиттер 

- Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 



Цель дисциплины-формирование у магистрантов знаний в области теории и методологии анализа 

закономерностей демографических процессов и практических навыков для решения основных научных и 

управленческих задач. 

Содержание курса:Основные виды источников первичной информации о населении и демографических 

процессах: переписи населения, текущий статистический учет, списки и регистры населения, выборочные и 

специальные обследования. Переписи населения, их цели и основные принципы проведения, краткая история 

переписей населения в мире и в нашей стране. Категории населения, учитываемого при переписях: наличное и 

постоянное. Дата переписи и момент счета населения («критический момент»). Использование выборочного 

метода при переписях населения. Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы. Публикация 

итогов переписей населения. Текущий статистический учет естественного движения населения, его программа и 

организация. Публикации статистических данных о движении населения. Выборочные и специальные 

демографические обследования. Изучение общественного мнения как источник демографической информации. 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

1. использовать источники информации о населении для анализа демографических процессов и 

изменений в демографической ситуации, 

2. рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели демографических процессов;  

3. прогнозировать возможные социально-экономические последствия демографических тенденций. 

4. анализировать, прогнозировать и моделировать процессы этнодемографического развития, а также 

межэтнических взаимотношений в обществе. 

5. синтезировать и интерпретировать информацию из различных источников (статистических данных, 

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

осуществления профессиональной и иной деятельности. 

Пререквизиты 

- Изучение курса базируется на знаниях, полученных в рамках профессионально-исторических дисциплин 

бакалавриата 

Постреквизиты  

- Практическое применение при написании диссертации 

 

The purpose of discipline-the formation of undergraduates knowledge in the field of theory and methodology 

of analysis of patterns of demographic processes and practical skills to solve basic scientific and management 

problems. Course content: the Main types of sources of primary information about the population and demographic 

processes: population censuses, current statistics, lists and registers of the population, sample and special surveys. 

Population censuses, their goals and basic principles, a brief history of population censuses in the world and in our 

country. Categories of the population taken into account in censuses: available and permanent. The date of the census 

and the time of the population count ("critical moment"). Use of sampling method in population censuses. Census 

program, its main sections and questions. Publication of census results. Current statistics of natural population 

movement, its program and organization. Publication of population movement statistics. Sample and special 

demographic surveys. The study of public opinion as a source of demographic information. 

As a result of studying the discipline undergraduate: 

1. use population information sources to analyze demographic processes and changes in the demographic 

situation, 

2. calculate General, special, integral indicators of demographic processes;  

3. predict possible socio-economic consequences of demographic trends. 

4. to analyze, predict and model the processes of ethnodemographic development, as well as interethnic 

relations in society. 

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

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

Prerequisites  

- The courseis based on theknowledge gainedin the framework ofvocationalbachelorhistorical discipline 

Post-requisites 

- Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Қазақстан халқының көші-қон ұтқырлығы.  

Миграционная мобильность населения Казахстана. 

Migration mobility of the population of Kazakhstan. 



Пəннің мақсаты: магистрантарға саясат пен көші-қонның себептері мен тенденциялары, негізгі саяси 

бағыттар, мигранттарды қабылдаушы заңдылықтар туралы ақпарат беру. 

            Пəн мазмұнына жаhандану шарасы негізіндегі əлеуметтік қайта құру факторының көші-қон рөлін 

айқындау; қоғам ішіндегі көші-қон жəне əлеуметтік-саяси өзгерістері арасындағы өзара байланысты айқындау, 

қарастыру; көші-қон процестерін реттеудегі саяси мүмкіндіктерін қарастыру жатады. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

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

үрдістерінің көлемділілігін түсіндіруге;  

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

көрсетуге;; 

3. жаһандық жəне жекелеген тарихи-мəдени, əлеуметтік-саяси, этнодемографиялық 

үрдістердің логикасын ұғынуға;  

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

сəйкес келетін ғылыми əдебиетті іздестіру дағдыларын дамытуға; халықтардың көші-қон 

үрдісінің ерекшеліктеріне талдау жасауға;  

5. алынған білімдері мен дағдыларын кəсіби қызметте пайдалануға;  

6. елде, əлемде болып жатқан тарихи-саяси, экономикалық үрдістерге ғылыми-зерттеушілік 

əдістері арқылы талдауға жəне бағалауға;  

7. халықтардың көші-қон үрдістерінің негізгі себептері мен бағыттарын зерттеу жəне оны 

пайдалануға.  

Цель дисциплины: дать магистрантам информацию о причинах и тенденциях политики и миграции, 

основных политических направлениях, закономерностях принимающих мигрантов. 

Содержание дисциплины включает в себя определение миграционной роли фактора социальной 

перестройки на основе глобализации; рассмотрение, определение взаимосвязи между миграционными и 

социально-политическими изменениями внутри общества; рассмотрение политических возможностей в 

регулировании миграционных процессов. 

В результате изучения магистрант: 

1. объяснить теоретические концепции изучения миграционных процессов; объемность 

миграционных процессов в современном обществе;  

2. показать противоречивость миграционных процессов, причинно-следственные последствия 

конфликтов; 

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

этнодемографических процессов;  

4. различать основные причины современных миграционных процессов; развивать навыки 

поиска обоснованной и соответствующей научной литературы, необходимой для 

исследований;  

5. анализировать специфику миграционного процесса народов; применять полученные знания 

и навыки в профессиональной деятельности; 

6. анализировать и оценивать историко-политических, экономических процессов 

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

7. исследовать основные причины и направления миграционных процессов народов и их 

использовать. 

The purpose of discipline: to give students information about the causes and trends of politics and migration, the 

main political directions, patterns of receiving migrants. 

Course contents includes definition of migration the role of social adjustment on the basis of globalization; 

consideration, determination of the relationship between migration and socio-political changes in society; consideration 

of policy options in the regulation of migration processes. 

 As a result of training the undergraduate:  

1. explain the theoretical concepts of the study of migration processes; the volume of migration processes in 

modern society;  

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

3. understand the logic of global and private historical, cultural, socio-political and ethnodemographic processes; 

4. to distinguish the main causes of modern migration processes; to develop the skills to search for reasonable and 

relevant scientific literature necessary for research; 

5. to analyze the specifics of the migration process of peoples; to apply the acquired knowledge and skills in 

professional activities; 

6.to analyze and evaluate the historical, political, economic processes taking place in the country, the world, the 

methods of research;  

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

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

ШҚО тарихы, этнология, Тарихты оқыту əдістемесі 

История ВКО, Этнология, Методика преподавания истории 

EKRHistory, Ethnology, methods of teaching history 



Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrekvizity 

Қорытынды мемлекеттік аттестация 

Итоговая государственная аттестация  

          Totals tatecertification 

 

Қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі демография 

Демография в системе общественных наук 

Demographics in the social Sciences 

 

Пəннің мақсаты - қоғамдық білімнің пəнаралық өрісін қалыптастырудағы демографиялық зерттеулердің 

орны мен рөлін анықтау. Пəн халықтың даму үрдістерінің өту заңдылықтары, оның қайта құрылуы жəне көші-

қон факторлары туралы жүйелі ақпарат алуға бағытталған.  

Демография пəнін оқу нəтижесінде магистрант: 

1. тарих ғылымы пайдаланатын ғылыми сипаттаудың əдіснамалық нұсқаларына əртүрлі көзқараспен байланысты 

негізгі ұғымдардың мазмұнын анықтау;  

2. тарихи процестің түрлі концепцияларын негіздеу жəне салыстыру;  

3. тарихи процестің нақты тұжырымдамаларының ұғымдық аппаратын пайдалана отырып, əр түрлі, соның ішінде 

демографиялық көздерден ақпаратты синтездеу;  

4. кестеде, сызбада, графикада, диаграммада ұсынылған статистикалық ақпаратты талдау;  

5. өз бетінше зерттеуді ұйымдастыру (жеке жəне шағын топтарда); өз ұстанымын білдіру жəне негіздеу; Тарихи 

əдебиетпен жұмыс істеу, қоғамның əлеуметтік, экономикалық, мəдени, демографиялық өмірінің фактілері мен 

құбылыстарын талдау.  

6. тарихи демография жəне демография ұғымдық аппаратын; тарих əдіснамасын; демографиялық проблемаларды 

зерттеудің заманауи əдістерін, кестелермен, схемалармен, диаграммалармен, дереккөздермен жұмыс істеу 

əдістемесін меңгеру. 

Цель изучения дисциплины – определить место и роль демографических исследований в формировании 

междисциплинарного поля общественного знания. Дисциплина направлена на получение системной информации 

о закономерностях протекания процессов развития населения, его воспроизводства и факторах миграции. В 

результате изучения дисциплины  

В результате обучения магистрант: 

1. определять содержание основных понятий, связанных с различными подходами к методологическим 

вариантам научного описания, используемыми исторической наукой;  

2. обосновать и сравнить различные концепции исторического процесса;  

3. синтезировать информацию из источников различного типа, в том числе и демографических, с использованием 

понятийного аппарата конкретных концепций исторического процесса;  

4. анализировать статистическую информацию, представленную в таблице, схеме, графике, диаграмме;  

5. организовать самостоятельное исследование (как индивидуальное, так и в микрогруппе); выражать и 

обосновывать свою позицию; работать с исторической литературой, анализировать факты и явления социальной, 

экономической, культурной, демографической жизни общества.  

6. овладеть понятийным аппаратом исторической демографии и демографии; методологии истории; 

современными методами изучения демографических проблем, методикой работы с таблицами, схемами, 

диаграммами, с источниками. 

 

The purpose of the discipline is to determine the place and role of demographic research in the formation of an 

interdisciplinary field of public knowledge. The discipline is aimed at obtaining system information about the regularities 

of the processes of population development, its reproduction and migration factors. As a result of studying the discipline  

As a result of training undergraduate: 

1. to determine the content of the basic concepts associated with different approaches to methodological options of 

scientific description used by historical science;  

2. to justify and compare different concepts of the historical process;  

3. synthesize information from sources of various types, including demographic, using the conceptual apparatus of 

specific concepts of the historical process;  

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

5. organize independent research (both individual and microgroup); Express and justify their position; work with historical 

literature, analyze the facts and phenomena of social, economic, cultural, demographic life of society.  

6. to master the conceptual apparatus of historical demography and demography; methodology of history; modern 

methods of studying demographic problems, methods of working with tables, diagrams, diagrams, sources. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

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 

 

Еуропалық Одақ пен Қазақстан: жаңа əлеуметтік-мəдени ортаға мигранттардың бейімделу 

тəжірибесі  

Евросоюз и Казахстан: практики адаптации мигрантов в новой социокультурной среде 

The European Union and Kazakhstan: practices of adaptation of migrants to a new sociocultural 

environment 

«Еуразиялық одақ жəне Қазақстан: жаңа əлеуметтік-мəдени ортаға мигранттарды бейімдеу тəжірибесі» 

курсы магистрлік бағдарламаға дайындау құрылымында маңызды орын алады. Магистранттар арасында 

мигранттардың жаңа əлеуметтік-мəдени ортаға бейімделу үрдістері, бейімделу үдерістерін зерттеу тəсілдері, осы 

құбылыстарды зерттеу жəне талдау əдістері туралы білім қалыптастыруға арналған. 

Курстың мақсаты: Магистранттарды əлеуметтік бейімдеу жəне əлеуметтік-мəдени орта туралы 

əлеуметтiк, демографиялық жəне мəдени ұғымдарды таныстыру, əлеуметтiк бейiмделу процестерiн жан-жақты 

түсіну. 

Курстың мазмұны мигранттардың бейімделу үдерістерін түсіну жəне «əлеуметтік-мəдени ортаны» 

тұжырымдамасына қатысты бөлімдерді қамтиды. 

Оқу нəтижесінде магистрант: 

1. əлеуметтік бейімделуді зерттеудің əдіснамалық мəселелерін, халықаралық тəжірибе негізінде 

көшіп-қонушыларды бейімдеудің əлеуметтік-бейімдеу үдерістері мен нақты əлеуметтік тəжірибелерін зерттеудің 

теориялық концепцияларын талдау; 

2. бейімделу процестерін сипаттайтын тарихи, философиялық, социологиялық, демографиялық 

жəне мəдениеттанулық аппаратты қолдану, жаңа əлеуметтік-мəдени ортаға бейімделу мəселелерін қою жəне 

практикалық шешу; 

3. əлеуметтік феномендерді талдау қажеттілігі жағдайында, оның ішінде даулы жағдайлар 

жағдайында мəдениетаралық диалогты жолға қою үшін алған білімдерін практикада қолдану 

Пəндерді оқу процесі интеллектуалды деңгейін одан əрі жетілдіру жəне зерттеу дағдыларын дамыту 

мақсатында жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыруға жəне дамытуға бағытталған. 

 

Курс «Евразийский союз и Казахстан: практики адаптации мигрантов к новой социокультурной среде» 

занимает важное место в структуре подготовки студентов в магистратуре. Он призван сформировать у 

магистрантов знания о процессах адаптации мигрантов к новой социокультурной среде,  подходах к изучению 

адаптационных процессов, методах изучения и анализа данного феномена.  

Цель курса: Ввести магистрантов в социологическое, демографическое и культурологическое 

осмысление понятий социальной адаптации и социокультурной среды, сформировать комплексное понимание 

социально-адаптационных процессов. 

Содержание курса включает разделы, связанные с пониманием адаптационных процессов мигрантов и 

понятием «социокультурная среда». 

В результате обучения магистрант: 

1. анализировать методологические проблемы исследования социальной адаптации, теоретические 

концепции изучения социально-адаптационных процессов и реальных социальных практик адаптации 

мигрантов на основе международного опыта; 

2. пользоваться понятийным историческим, философским, социологическим, демографическим и 

культурологическим аппаратом, описывающим адаптационные процессы, постановку и практическое 

решение проблем адаптации к новой социокультурной среде; 

3. применять полученные знания на практике, в условиях необходимости анализа социальных феноменов, 

в том числе для налаживания межкультурного диалога в условиях конфликтных ситуаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и 

развития научно-исследовательских навыков. 

 

The course “Eurasian Union and Kazakhstan: the practice of adaptation of migrants to a new social and cultural 

environment” occupies an important place in the structure of preparing students for graduate programs. It is intended to 

form, among undergraduates, knowledge about the processes of migrants' adaptation to a new socio-cultural environment, 

approaches to the study of adaptation processes, methods of studying and analyzing this phenomenon. 

The purpose of the course: To introduce students into a sociological, demographic and cultural understanding of 

the concepts of social adaptation and socio-cultural environment, to form a comprehensive understanding of social 

adaptation processes. 

The content of the course includes sections related to the understanding of the adaptation processes of migrants 

and the concept of “socio-cultural environment”. 

As a result of training the undergraduate: 



1. to analyze methodological problems of social adaptation research, theoretical concepts of studying 

social adaptation processes and real social practices of migrants ' adaptation on the basis of international experience; 

2. use the conceptual historical, philosophical, sociological, demographic and cultural apparatus 

describing the adaptation processes, formulation and practical solution of the problems of adaptation to the new socio-

cultural environment; 

3. to apply the acquired knowledge in practice, in the conditions of necessity of the analysis of social 

phenomena, including for the establishment of intercultural dialogue in conflict situations. 

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 

Əлемдік тарихтағы көші-қон процестері 

Миграционные процессы мировой истории 

Migration processes in the world history 

Курстың мақсаты: бейімделу (əлеуметтену) процестерін сипаттайтын тұжырымдамалық философиялық, 

социологиялық, демографиялық жəне культурологиялық аппаратты меңгеру, белгілі бір əлеуметтік топтағы жаңа 

əлеуметтік-мəдени ортаға бейімделу мəселелерін қалыптастыру жəне практикалық шешу. 

Пəн көші-қон үрдістерін, Халықтың көші-қон үрдістерін зерделеудің заманауи тəсілдері, принциптері 

мен əдістері туралы, халықтың кеңістіктік қозғалысы туралы ақпаратты жинау ерекшеліктері туралы, көші-қон 

саясатының принциптері, мақсаттары мен шаралары туралы жүйелі түсінік береді. Пəн білім алушыларда көші-

қон процестерін талдау жəне болжау дағдыларын қалыптастырады; қоғам өмірінің қалған салаларымен көші-қон 

саласы жүйесі туралы түсінік; көші-қон мəселелерін зерттеудің пəнаралық тəсілдерін дамытуға ықпал етеді; 

жалпы тарихи зерттеулерде тарихи-демографиялық талдау əдістерін қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді. Курстың 

мазмұны халықтың əлеуметтенуі, жастардың əлеуметтенуі, жаңа əлеуметтік жағдайларға бейімделуі, жастардың 

əлеуметтанулық зерттеу əдістері туралы арнайы жастық топтағы (жастар) мигранттарды əлеуметтендіруді 

(бейімдеу) зерттеу секцияларын қамтиды. 

Оқу нəтижесінде магистрант: 

1. əлеуметтік бейімделуді зерттеудің іргелі мəселелерін талдау; 

2. көшіп-қонушылардың бейімделу тəжірибесінің қазіргі жағдайы мен даму тарихы туралы 

білімдерді көрсету; 

3. əлеуметтік-бейімдеу практикаларының құрылымы мен функцияларын ажырату жəне талдау; 

4. əлеуметтік-мəдени ортаны қалыптастыратын əлеуметтік шындықтың жалпы / базалық жəне 

ерекше элементтерін анықтау; 

5.  қазіргі заманғы əлеуметтік феномендерді жəне бейімдеу тəжірибелерін, əлеуметтік жобалауды 

талдау дағдыларын меңгеру; 

6. əлеуметтік зерттеулерді дербес ұйымдастыру жəне жүргізу. 

Пəндерді оқу процесі интеллектуалды деңгейін одан əрі жетілдіру жəне зерттеу дағдыларын дамыту 

мақсатында жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттілікті қалыптастыруға жəне дамытуға бағытталған. 

 

Цель курса: Овладение понятийным философским, социологическим, демографическим и 

культурологическим аппаратом, описывающим адаптационные (социализационные) процессы, постановку и 

практическое решение проблем адаптации к новой социокультурной среде особой социально-возрастной группы. 

Дисциплина дает систематизированное представление о современных подходах, принципах и методах 

изучения миграционных процессов, тенденциях миграции населения, об особенностях сбора информации о 

пространственном движении населения, о принципах, целях и мерах миграционной политики. Дисциплина 

формирует у обучающихся навыки анализа миграционных процессов и прогнозирования; представление о 

системе миграционной сферы с остальными сферами жизни общества; способствоует развитию 

междисциплинарных подходов исследования миграционных проблем; демонстрирует возможности 

использования методов историко-демографического анализа в общеисторических исследованиях. Содержание 

курса включает разделы, связанные с изучением социализации (адаптации) мигрантов особой возрастной группы 

к новой социокультурной среде: социализация молодежи, адаптация к новым социальным условиям, методы 

социологических исследований молодежи. 

В результате обучения магистрант: 

1. анализировать фундаментальные проблемы изучения социальной адаптации; 

2. демонстрировать знание о истории развития и современное состояние практик адаптации 

мигрантов; 

3. вычленять и анализировать структуру и функции социально-адаптационных практик; 



4. выявлять общие/базовые и особенные элементы социальной реальности, формирующие 

социокультурную среду; 

5.  владеть навыками анализа современных социальных феноменов и адаптационных практик,  

социального проектирования; 

6. самостоятельно организовать и проводить  социологические  исследование 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, с целью дальнейшего совершенствования интеллектуального уровня и развития научно-

исследовательских навыков.  

The course “Formal and Informal Practices of Migrant Adaptation: The Daily Life of Young People” occupies 

an important place in the structure of preparing students for graduate programs. It is designed to generate knowledge 

about the processes of adaptation (socialization) of young migrants to the new socio-cultural environment, approaches to 

the study of the features of the adaptation processes of young people. 

Discipline provides a systematic overview of modern approaches, principles and methods of studying migration 

processes, the migration trends of the population, the nature of the collection of information on the spatial movement of 

the population, the principles, objectives and measures of migration policy. The discipline forms students ' skills of 

analysis of migration processes and forecasting; understanding of the system of migration sphere with other spheres of 

society; promotes the development of interdisciplinary approaches to the study of migration problems; demonstrates the 

possibility of using methods of historical and demographic analysis in General historical studies. The purpose of the 

course: Mastering the conceptual philosophical, sociological, demographic and culturological apparatus, describing the 

adaptation (socialization) processes, the formulation and practical solution of the problems of adaptation to a new social 

and cultural environment of a particular social age group. 

The course content includes sections related to the study of socialization (adaptation) of migrants of a special 

age group (youth) to a new social and cultural environment: socialization of young people, adaptation to new social 

conditions, methods of sociological research of young people. 

As a result of training the undergraduate: 

1. to analyze the fundamental problems of studying social adaptation; 

2. demonstrate knowledge of the history of development and the current state of migrant adaptation 

practices; 

3. identify and analyze the structure and functions of social adaptation practices; 

4. identify common / basic and special elements of social reality that form the socio-cultural environment; 

5.  possess skills of analysis of modern social phenomena and adaptation practices, social design; 

6. independently organize and conduct sociological researchThe 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. 

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: 

Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical applicationin the writingof the dissertation 

 

Тəжірибелік-эксперименттік жұмысты жоспарлау жəне ұйымдастыру 

Организация и планирование опытно-экспериментальной работы 

Organization and planning of experimental work 

 

Пəннің мақсаты: білім беру мекемелеріндегі тəжірибелік-эксперименттік жұмыстар, дамудың басым 

бағыттарын анықтау бойынша жоспарлау қабілеттерін дамыту. 

Пəн ғылыми зерттеулердің басым бағыттары бойынша тəжірбиелік-эксперименттік жұмыстарды 

жоспарлару формаларымен жəне негізгі ұйымдастыру принциптерін зерттеуге бағытталған. 

Оқыту нəтижесінде магистрант: 

1. білім беру мекемесінің өзекті тақырыбымен жұмыс жасау жолдарын қолданады; 

2. білім беру мекемесінің  стратегиялық даму жоспарын дайындайды; 

3. тəжірбиелік-эксперименттік жұмыстарын ұйымдастырады  

Цель дисциплины: развитие экспериментальной работы в образовательных учреждениях, способности 

планировать по определению приоритетных направлений развития. 

Курс направлен на изучение основных организационных принципов и форм планирования опытно-

экспериментальной работы по приоритетным направлениям научных исследований. 

В результате обучения магистрант: 

1. использует пути работы с актуальной темой образовательного учреждения; 

2. разрабатывает стратегический план развития организации образования; 



3. организует опытно-экспериментальную работу 

The purpose of discipline: the development of experimental work in educational institutions, the ability to plan 

to identify priority areas of development. 

The course is aimed at studying the basic organizational principles and forms of planning experimental work in 

priority areas of research. 

As a result of training undergraduate: 

1. uses ways to work with the current topic of the educational institution; 

2. develops a strategic plan for the development of the organization of education; 

3. organizes experimental work 

Іскери қазақ тілі . 

 Деловой казахский язык .  

Business Kazakh language. 

«Іскерлік қазақ тілі» пəні  - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу 

ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, қызметтік жəне ресми хаттарды жаза білу, сондай-ақ 

магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында қолдана білуге үйрететін пəн. 

 Мақсаты – магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу негіздерін үйрету; 

құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, сондай-ақ тіл 

үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кəсіби терминдерді орнымен дұрыс жəне сауатты пайдалана 

білуі, өз ойы мен пікірлерін дəлелдей білумен қатар рефераттарға дəйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама 

жасауға дағдыландыру. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис. Сөйлем құрылысы. 

Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің 

тұйық жəне шартты райлары. Есімше. Көсемше. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

1.іскерлік қазақ тілінің лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық нормаларын көрсету; 

2.оқыған материалды өмірде жəне кəсіби қызметте пайдалану; 

3.мемлекеттік стандарттарға, сондай-ақ жазу стилі мен функцияларына сəйкес құжаттарды толтыру 

кезінде кəсіби терминдерді дұрыс пайдалану дағдыларын көрсету. 

Пəн тілдік, коммуникативтік, кəсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған. 

Дисциплина «Деловой казахский язык»представляет собой изучение языкового материала, ведение 

деловых бумаг на государственном языке, умение заключить договоры, правила написания деловых писем, а 

также умение передавать свои мысли на государственном языке. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на государственном 

языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести делопроизводство на государственном 

языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных предложений. Времена 

всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструкции на родной язык. 

Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

1.демонсрировать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового казахского 

языка; 

2.использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

3.показывать навыки правильного использования профессиональных терминов при заполнении документов в 

соответствии с государственными стандартами, а также стилями написания и функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, коммуникативной, 

профессиональной.  

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting securities business in the 

state language, the ability to enter into contracts, rules for writing business letters, as well as the ability to communicate 

their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business communication in the 

official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep records in the state language. 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The structure of the Kazakh 

proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. Modal verbs. Passive voice. 

Transfer the passive construction in their native language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive 

constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

1.demonstrate lexical, grammatical, stylistic, orthographic norms of the business Kazakh language; 

2.to use the studied material in life and professional activity; 

3.show skills in the correct use of professional terms when completing documents in accordance with 

government standards, as well as writing styles and functions.Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 

«Кəсіби қазақ тілі» 

«Профессиональный казахский язык» 



«Professional Kazakh Language» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 
Диссертацияныжазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Ғылыми-тарихи мəнер мен академиялық хат  

Научно-исторический стиль и академическое письмо  

Scientific and histori calstyle and academicletter. 

Пəннің маұсаты: 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; 

Оқытудың нəтижесінде магистрант: 

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. 

 

Цельдисциплины-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 / 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


