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Білім беру 

бағдарламаларын

ың  топтары 

М053 Тарих жəне археология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім алушылардың «Алтайтану» ғылыми-зерттеу орталығы, 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің Алтайдың археология жəне 

мəдени мұрасы мұражайы,  жəне заманауи құралдармен 

жабдықталған Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасы жəне Ж. 

Ахмеров атындағы цифрлық гуманитарлық кабинет базаларында 

кəсіби жəне зерттеушілік құзіреттерін дамыту мүмкіндігі. 

2. Шығыс Қазақстан облысы мұрағаттар жəне құжаттама 

басқармасының «Мемлекеттік мұрағаты» КММ  жəне Шығыс 

Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану мұражайымен кафедраның 

ынтымақтастық туралы келісімдері бар, сонымен қатар XVIII 

ғасырдан бастап, бір шамасы цифрландырылған 10 мыңнан астам 

дананы қамтитын университеттің сирек кездесетін қоры 

магистранттарға тарихи дереккөздермен жұмыс жасау дағдыларын 

бекітуге жəне сапалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындауға 

мүмкіндік береді. 

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы, оның ішінде 3 

ғылым докторы, келесі ғылыми мəселелер бойынша өздерінің ғылыми 

мектептері бар: 1. Қазақстан тарихының деректері (тарих 

ғылымдарының докторы, профессор Игибаев С.К.), 2. 

Демографиялық зерттеулер (тарих ғылымдарының докторы) 

Алексеенко А.Н.), 3. Қазақстандағы саяси террор тарихы (тарих 

ғылымдарының докторы, профессор А. Жанбосинова). 

4. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ базасында үнемі өткізілетін 

Шығыс Қазақстан облысындағы археология саласындағы ғылыми-

зерттеу жұмыстарын дамыту бағдарламасы аясындағы «Алтай - түркі 

əлемінің алтын бесігі» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы; «Аманжолов оқулары» халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясы; «Біртұтас ғылыми жəне білім беру 

кеңістігін қалыптастырудағы студенттік ғылым» студенттер мен жас 

ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы; 

«Біртұтас ғылыми жəне білім беру кеңістігін қалыптастырудағы 

студенттік ғылым» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы; «Қазақстандағы жəне оған 

іргелес жатқан аймақтардағы этнодемографиялық процестер» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін жариялау мүмкіндігі.; 

«Біртұтас ғылыми жəне білім беру кеңістігін қалыптастырудағы 

студенттік ғылым» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық 



ғылыми-практикалық конференциясы; «Қазақстандағы жəне оған 

іргелес жатқан аймақтардағы этнодемографиялық процестер» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинақтарында 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижелерін жариялау мүмкіндігі. 

5. Жоғары білім саласындағы ғылыми немесе педагогикалық қызмет 

үшін кадрларды дайындауға бағытталған, доктор (PhD) ғылыми 

атағын беретін 8D02202 – Тарих білім беру бағдарламасы бойынша 

докторантурада оқуын жалғастыру. 

6.Томск мемлекеттік зерттеу жəне Алтай мемлекеттік 

университеттерінде қос дипломды білім алу мүмкіндігі. 

7. Стратегиялық серіктестер Ресей Федерациясының жоғары оқу 

орындарымен (Алтай мемлекеттік университеті, Алтай мемлекеттік 

педагогикалық университеті, Новосибирск ұлттық зерттеу 

мемлекеттік университеті) ұзақ мерзімді жəне тұрақты қарым-

қатынас магистранттарға осы университеттердің аспирантураларында 

оқуларын жалғастыруға мүмкіндік береді. 

8. Магистранттардың «Рухани жаңғыру» бағдарламасының Шығыс 

Қазақстан облысының аймақтық тізіліміне енгізілген «Шығыс 

Қазақстанның өркениет феномені» (ғылыми жетекшісі Ж.С. 

Аубакирова) сияқты ғылыми жобаларға қатысуы олардың кəсіби 

құзыреттіліктерінің деңгейін жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарға 

қызығушылықтарын арттыруға мүмкіндік береді.  

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Еңбек нарығында сұранысқа ие, көшбасшылық қасиеттері, жоғары 

əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар, жаһандық сын-

қатерлерге бейім, кəсіби жəне əлеуметтік маңызды мəселелерді 

жоғары ғылыми жəне практикалық деңгейде анықтап, шеше алатын 

білікті, бəсекеге қабілетті тарих саласындағы мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1. Дүниежүзілік жəне Отандық тарихтың тарихнамасы жəне 

деректануы, тарихи таным  əдіснамасы саласындағы жаңа білімдерді 

меңгерген мамандарды іргелі дайындау; 

2. Оқытушылық жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарында қажет тарихи 

материалдармен жұмыс жасаудың жаңа əдістері мен технологияларын 

қолдана алатын тарихшыларды даярлау; 

3. Түлектердің болашақ кəсіби қызметінде пайдалану үшін қажетті 

негізгі, жалпы кəсіптік жəне арнаулы құзыреттіліктерін 

қалыптастыру; 

4. Білім алушылардың өзін-өзі жетілдіру қабілетін, жаңа білімді өз 

бетінше игеру қажеттілігін шындау; 

5. Білім алушылардың отансүйгіштік сезімдерін, Отанға деген 

адалдығын, өз халқының тарихына құрметпен қарау сезімдерін 

қалыптастыру; 

6. Кəсіби мəдениетінің деңгейі жоғары, ғылыми-зерттеушілік, 

педагогикалық жəне басқару қызметін сəтті жүзеге асыруға қабілетті 

мамандарды даярлау. 

БББ оқыту   

нəтижелері 

 

1 - тарих ғылымының негізгі тұжырымдамаларын, ережелерін жəне 

санаттарын, ғылым философиясы мен тарихи танымдарды қолдана 

отырып, оларды кəсіби қызметінде жəне ғылыми зерттеулер 

саласында өткен жəне қазіргі оқиғалардағы əртүрлі фактілер мен 

құбылыстарды талдау жəне бағалау үшін қолдана білу; 



2-зерттеушілік жəне практикалық міндеттерді шешуде пəнаралық 

тəсіодерді ескере отырып, дүниежүзілік жəне отандық тарих, 

деректану жəне тарихнама саласындағы заманауи ғылыми 

жетістіктерді сыни тұрғыдан талдау; 

3 - білім берудің жаңартылған мазмұны аясында ғылыми-зерттеушілік 

жəне білім беру қызметін жүзеге асыру үшін дүниежүзілік жəне 

отандық тарих бойынша теориялық-əдіснамалық жəне тарихи-

гуманитарлық білімдерді түсіндіру; 

4. - білім беру жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарының жаңартылған 

мазмұны бөлігі ретінде білім беру қызметін жүзеге асырудағы 

заманауи тарих ғылымындағы əлем, отандық тарих, халықаралық 

қатынастар, тарихи-мəдени мұра жəне мұражай жұмысы мəселелері 

бойынша жаңа көзқарастар мен модернизация процестерін сыни 

тұрғыдан бағалау; 

5 - білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша  тарихи пəндерді 

оқытуда, сонымен қатар білім беру іс-əрекеттері мен 

бағдарламаларын ұйымдастыруда, диагностикалауда жəне сапасын 

бағалауда заманауи əдістер мен технологияларды қолдану; 

6- топтық жұмысты құру, басқа адамдармен, топ мүшелерімен 

нəтижелі қарым-қатынас жасау, оқу үрдісі мен ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру мен басқару бойынша өзара тиімді 

ынтымақтастық орнату; 

7 - ғаламдық тенденцияларға, халықаралық ережелер мен 

стандарттарға сəйкес ғылыми нəтижелерді дəйекті жəне сенімді 

ұсынумен жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау; 

8 - ғылыми айналымға енгізілген тарихи дереккөздерді, оның ішінде 

«зерттеу технологиясы» немесе «сұрақ қою технологиясы» 

барысында алынған ауызша, пəнаралық көзқарасты ескере отырып, 

күнделікті мəселелерді жəне тұлғаның тарихтағы рөлін зерттеудегі 

сұхбаттар; 

9 - диалог, хат алмасу жəне зерттеу жұмыстарының нəтижелерін 

ұсыну үшін мемлекеттік, орыс жəне шет тілдеріндегі ауызша жəне 

жазбаша байланыстарды қолданады; 

10- қазіргі демографиялық мəселелерді зерттеуде алған теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын кəсіби қызметінде жəне 

популяциялық зерттеулерде пайдалану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
7М02202 Тарих   білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық 

білім магистрі 

Лауазымдарының 

тізімі  

 

-жалпы білім беретін жəне арнайы мектептердің, лицейдің, 

гимназияның тарих пəні мұғалімі; техникалық жəне кəсіптік білім 

беру ұйымдары, жоғарғы оқу орындарының оқытушысы; 

- біліктілікті арттыру институттарының қызметкері; 

− ғылыми институттардың ғылыми қызметкері; 

− педагогикалық тəрбие жəне тарихи білім беру кабинетінің əдіскері; 

− мектеп директорының тəжірибелік-эксперимент жұмысы бойынша 

орынбасары; 

− ішкі саясат бөлімінің қызметкері; 

− мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдары 

саласында жетекші маман; 

− мұрағат, мұражай  қызметкері; 



− мəдени мұра қорғау саласының қызметкері 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

 

меншік  нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

барлық үлгідегі жəне түрдегі орта білім беру ұйымдары, техникалық 

жəне кəсіптік білім беруді ұйымдары, жоғарғы оқу орындары, ғылыми 

институттар, мұрағат, мұражай, əкімшілік, қосымша білім беру 

ұйымдары, біліктілікті арттыру институттары, əдістемелік 

кабинеттерде,  мəдени білім беру орталықтары, этникалық 

орталықтар, ғылыми-зерттеу орталықтары, əкімдіктер жанындағы 

Қазақстан халқының кіші Ассамблеясы, археологиялық зертханалар 

 

 

 

Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7М022 Гуманитарные науки 

 

Код и 

наименованиеобразовательн

ой программы 

7М02202 История 

 

Группы образовательных 

программ 
М053 История и археология 

Уникальность 

образовательной программы 

1.Возможность развития профессиональных и 

исследовательских компетенций обучающихся на базах 

НИЦ «Алтайтану», музея археологии и культурного 

наследия Алтая ВКГУ им С. Аманжолова, кафедре 

«Ассамблея народа Казахстана», кабинете цифровой 

гуманитаристики им Ж. Ахмерова, оснащенных 

современным оборудованием.  

2.КГУ «Государственный архив» управления 

культуры, архивов и документации Восточно-

Казахстанской области и Восточно-Казахстанский 

областной историко-краеведческий музей, с которыми 

кафедра имеет договоры о сотрудничестве, а также Редкий 

фонд университета, насчитывающий свыше 10 тысяч 

единиц хранения, начиная с XVIII века, многие из которых 

оцифрованы, позволят магистрантам закрепить навыки 

работы с историческим источником и подготовить 

качественную научно-исследовательскую работу. 

3. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав, среди которых 3 доктора наук, 

имеющих свои научные школы по проблемам: 1. 

Источниковедения истории Казахстана (д.и.н., профессор 

Игибаев С.К.), 2. Демографических исследований (д.и.н. 

Алексеенко А.Н.), 3. Истории политического террора в 

Казахстане (д.и.н., профессор Жанбосинова А.С.). 

4. Возможность опубликования результатов научно-

исследовательской деятельности в сборниках регулярно 

проводимых на базе ВКГУ им. С. Аманжолова научно-

практических конференций, таких как, Международная 



научно-практическая конференция «Алтай – золотая 

колыбель тюркского мира» в рамках Программы развития 

научно-исследовательских работ в сфере археологии в 

Восточно-Казахстанской области; Международная 

научно-практическая конференция «Аманжоловские 

чтения»; Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Студенческая 

наука в условиях формирования единого научного и 

образовательного пространства»; Международная научно-

практическая конференция «Краеведческие чтения», 

Международная научно-практическая конференция 

«Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях». 

5. Продолжение учебы в докторантуре 8D02202 - 

История, образовательная программа которой направлена 

на подготовку кадров для научной или педагогической 

деятельности в сфере высшего образования, с 

присуждением степени доктора (PhD) по профилю. 

6. Возможность получения двухдипломного 

образования в Национальном исследовательском Томском 

государственном и Алтайском государственном 

университетах; 

7. Долговременные и устойчивые связи со 

стратегическими партнерами, высшими учебными 

заведениями Российской Федерации (Алтайским 

государственным университетом, Алтайским 

государственным педагогическим университетом 

Новосибирским национальным исследовательским 

государственным университетом) позволят выпускникам 

магистратуры продолжить обучение в аспирантуре данных 

вузов.  

8. Участие магистрантов в научных проектах, как 

например, «Цивилизационный феномен Восточного 

Казахстана», занесенный в региональный реестр проектов 

ВКО программы «Рухани жангыру» (научный 

руководитель Ж.С. Аубакирова), позволит им повысить 

уровень профессиональных компетенций и интерес к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

 

Подготовка компетентных, конкурентоспособных 

специалистов в области истории, востребованных на 

рынке труда, обладающих лидерскими качествами, 

высокой социальной и гражданской ответственностью, 

адаптированных к глобальным вызовам, способных 

идентифицировать и решать на высоком научно-

практическом уровне профессиональные и социально-

значимые проблемы. 

Задачи ОП 

 

1. Фундаментальная подготовка специалистов, 

владеющих новейшими знаниями в области методологии 

исторического познания, историографии и 

источниковедения Всемирной и Отечественной истории; 



2. Подготовка историков, использующих новейшие 

методы и технологии работы с историческим материалом, 

необходимым им в преподавательской и научно-

исследовательской деятельности; 

3. Формирование у выпускников основных, 

общепрофессиональных и специальных компетенций, 

необходимых для их использования в будущей 

профессиональной деятельности;  

4. Выработка у обучающихся способности к 

самосовершенствованию, потребности к 

самостоятельному овладению новыми знаниями;  

5.Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

верности своему Отечеству, уважительного отношения к 

истории своего народа; 

6. Подготовка специалистов с высоким уровнем 

профессиональной культуры, способных успешно 

осуществлять научно-исследовательскую, 

педагогическую и управленческую деятельность. 

Результаты обучения по ОП 

 

1-применять основные концепции, положения и 

категории исторической науки, философии науки и 

исторического познания, используя их в 

профессиональной деятельности и в сфере научных 

исследований для анализа и оценивания различных фактов 

и явлений из событий прошлого и настоящего 

2-критически анализировать современные научные 

достижения в области всемирной и отечественной 

истории, источниковедения и историографии с учетом 

междисциплинарного подхода при решении 

исследовательских и практических задач; 

3-интерпретировать теоретико-методологические и 

историко-гуманитарные знания по всемирной и 

отечественной истории для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности в 

рамках обновленного содержания образования. 

4. критически оценивать новые подходы и 

модернизационные процессы в современной исторической 

науке по проблемам мировой, отечественной  истории, 

международных отношений, историко-культурному 

наследию и музейному делу при осуществлении 

образовательной деятельности в рамках обновленного 

содержания образования и научно-исследовательской 

работы; 

5-применять современные методики и технологии в 

преподавании исторических дисциплин  обновленного 

содержания образования, а также в организации, 

диагностике и оценке качества образовательной 

деятельности и программ; 

6- выстраивать командную работу, продуктивно  

взаимодействуя с другими людьми, членами коллектива, 

налаживая взаимовыгодное сотрудничество по 

организации и управлению учебным процессом и научно-

исследовательской деятельностью; 



7-осуществлять научно-исследовательскую и 

проектную  деятельность аргументированно и 

убедительно излагая и оформляя научные результаты в 

соответствии с мировыми тенденциями, международными 

правилами и стандартами. 

8-интерпретировать исторические источники, 

вводимые в научный оборот, в том числе устные, 

полученные в ходе «технологии опроса» или «технологии 

расспроса», интервьюирования при исследовании проблем 

повседневности и роли личности в истории с учетом 

междисциплинарного подхода; 

9-использовать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном 

языках для ведения диалога, переписки и оформления 

результатов научно-исследовательской деятельности; 

10-использовать теоретические знания и практические 

навыки, полученные в ходе изучения современных 

демографических проблем в своей профессиональной 

деятельности и при проведении исследований в области 

народонаселения. 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

Присуждаемая степень 

 

Магистр гуманитарных знаний по образовательной 

программе 6В02202 История 

Переченьдолжностей 

 

- учитель в общеобразовательных и специализированных 

школах, лицеях, гимназиях, преподаватель технического, 

профессионального и высшего образования; 

- сотрудник института повышения квалификации; 

- научный сотрудник научно-исследовательских 

институтов; 

- методист кабинета педагогического и исторического 

обучения; 

- заместитель директора школы по опытно-

экспериментальной работе; 

- сотрудник отдела внутренней политики акимата; 

-  ведущий специалист в государственных организациях и 

средствах массовой информации; 

- архивный, музейный сотрудник; 

- работник в сфере охраны культурного наследия. 

Объект профессиональной 

деятельности  

 

организации среднего образования всех типов и видов, 

независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности; организации технического, 

профессионального и высшего образования, институт 

повышения квалификации педагогических работников, 

научно-исследовательские институты, архивы, музеи, 

административные, педагогические и исторические 

отделы государственных учреждений, культурно-

образовательные центры, этнические центры, Малая 

Ассамблея народа Казахстана при акиматах, 

археологические лаборатории. 

 

Passport of educational program 



Code and classification of the 

field of education 
7М02 the Arts and Humanities 

Code and classification of 

training areas 
7М022 Humanities 

Educational program code and 

name 
7М02202 History 

Groups of educational 

programs 
М053 History and archaeology 

The uniqueness of the 

educational program 

1. The possibility of developing professional and 

research competencies of students at the bases of the Altaian 

Research Center, the Museum of Archeology and Cultural 

Heritage of Altai, S. Amanzholov EKSU, the Department of 

the Assembly of the People of Kazakhstan, Zh.Akhmerov’s 

Digital Humanitarian Studies Room, equipped with modern 

equipment. 

2. KSU "State Archive" of the Department of Culture, 

Archives and Documentation of the East Kazakhstan Region 

and the East Kazakhstan Regional Museum of History and 

Local Lore, with which the department has agreements on 

cooperation, as well as the Rare University Fund, with over 10 

thousand items, starting from XVIII century, many of which 

are digitized, will allow undergraduates to consolidate skills in 

working with a historical source and prepare high-quality 

research work. 

2. Highly professional teaching staff, including 3 doctors 

of science with their own scientific schools on the following 

problems: 1. Sources of history of Kazakhstan (Doctor of 

Historical Sciences, Professor Igibaev SK), 2. Demographic 

research (Doctor of Sciences A.N. Alekseenko), 3. History of 

political terror in Kazakhstan (Doctor of Historical Sciences, 

Professor A. Zhanbosinova). 

3. The possibility of publishing the results of research 

activities in collections regularly held on the basis of EKSU. S. 

Amanzholova of scientific and practical conferences, such as 

the International Scientific and Practical Conference “Altai - 

the Golden Cradle of the Turkic World” as part of the Program 

for the Development of Research Works in the Field of 

Archeology in the East Kazakhstan Region; International 

scientific-practical conference "Amanzholov readings"; 

International Scientific and Practical Conference of Students 

and Young Scientists "Student Science in the Formation of a 

Unified Scientific and Educational Space"; The international 

scientific-practical conference "Local Lore Readings", the 

international scientific-practical conference 

"Ethnodemographic processes in Kazakhstan and adjacent 

territories." 

4. Continuing studies in doctoral studies 8D02202 - 

History, the educational program of which is aimed at training 

personnel for scientific or pedagogical activities in the field of 

higher education, with the award of a doctorate (PhD) in 

profile. 



5. The possibility of obtaining a double degree education 

at the National Research Tomsk State and Altai State 

Universities; 

6. Long-term and stable relations with strategic partners, 

higher educational institutions of the Russian Federation (Altai 

State University, Altai State Pedagogical University, 

Novosibirsk National Research State University) will allow 

graduate students to continue their studies in graduate school 

of these universities. 

7. The participation of undergraduates in scientific 

projects, such as the “Civilization Phenomenon of East 

Kazakhstan”, listed in the regional registry of East Kazakhstan 

region projects of the “Rukhani Zhangyru” program 

(supervisor Zh.S. Aubakirova), will allow them to increase the 

level of professional competencies and interest in scientific 

research activities. 

Profile map of training within the educational program 

Purpose EP 

Training of competent, competitive specialists in the field of 

history, in demand on the labor market, with leadership 

qualities, high social and civil responsibility, adapted to global 

challenges, able to identify and solve professional and socially 

significant problems at a high scientific and practical level. 

Tasks EP  

 

1. Fundamental training of specialists with the latest 

knowledge in the field of methodology of historical 

knowledge, historiography and source studies of World and 

Patriotic History; 

2. Training of historians using the latest methods and 

technologies of working with historical material that they need 

in teaching and research activities; 

3. Formation among graduates of the basic, general 

professional and special competencies necessary for their use 

in future professional activities; 

4. Developing students' ability to self-improvement, the 

need for independent mastery of new knowledge; 

5. Formation of students' feelings of patriotism, loyalty 

to their homeland, respectful attitude to the history of their 

people; 

6. Training of specialists with a high level of 

professional culture, able to successfully carry out research, 

teaching and management activities 

Learning outcomes EP 

 

1. apply the basic concepts, provisions and categories of 

historical science, philosophy of science and historical 

knowledge, using them in professional activities and in the 

field of scientific research to analyze and evaluate various facts 

and phenomena from past and present events; 

2. critically analyze modern scientific achievements in the field 

of world and national history, source studies and 

historiography, taking into account the multidisciplinary 

approach to solving research and practical problems; 

3. interpret the theoretical, methodological and historical-

humanitarian knowledge of world and national history to carry 



out research and educational activities in the framework of the 

updated content of education; 

4. critically evaluate new approaches and modernization 

processes in modern historical science on the problems of 

world, domestic history, international relations, historical and 

cultural heritage and museum work in the implementation of 

educational activities in the framework of the updated content 

of education and research; 

5. apply modern methods and technologies in teaching 

historical disciplines of updated educational content, as well as 

in organizing, diagnosing and evaluating the quality of 

educational activities and programs; 

6. to build teamwork, productively interacting with other 

people, members of the team, establishing mutually beneficial 

cooperation on the organization and management of the 

educational process and research activities; 

7. to carry out research and design activities with reasoned 

and convincing presentation and presentation of scientific 

results in accordance with global trends, international rules and 

standards; 

8. interpret historical sources introduced into scientific 

circulation, including oral, obtained in the course of “survey 

technology” or “questioning technology”, interviews in the 

study of everyday problems and the role of the individual in 

history, taking into account an interdisciplinary approach; 

9. use oral and written communication in the state, Russian 

and foreign languages for dialogue, correspondence and 

presentation of the results of research activities; 

10. use the theoretical knowledge and practical skills 

gained in the study of modern demographic problems in their 

professional activities and in conducting research in the field 

of population. 

Qualification characteristics of the graduate 

Degrees awarded Master of arts in education program 7М02202 History 

List of posts 

-  teacher in secondary and specialized schools, lyceums, 

gymnasiums, teacher of technical, professional and higher 

education; 

-  employee of the Institute of advanced training; 

- researcher of research institutes; 

- methodologist of the Cabinet of pedagogical and historical 

training; 

- Deputy Director of the school for experimental work; 

- employee of the Department of internal policy of akimat; 

-  leading specialist in state organizations and mass media; 

-  archives and Museum officer; 

- employee in the field of cultural heritage protection. 

Object of professional activity 

organization of secondary education of all types and types, 

regardless of ownership and departmental subordination; 

organization of technical, vocational and higher education, 

Institute of advanced training of teachers, research institutes, 

archives, museums, administrative,pedagogical and historical 



departments of state institutions, cultural and educational 

centers, ethnic centers, Small Assembly of people of 

Kazakhstan at akimats, archaeological laboratories. 
 


