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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В02201 Тарих/ История/ History 

 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6B02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар/Искусство и гу-

манитарные науки/ Arts and Humanities / 

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

6B022 Гуманитарлық ғылымдар/Гуманитарные науки/ 

Humanities 

 

В034 Тарих және археология/История и археология/ History 

and Archaeology 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 6 (6.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

4 жыл/ 4 года/4 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian 

үш тілді/трехязычье/ trilingual 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol-

ume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240/ Aca-

demic credits 240 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Таңдалған кәсіби қызметте жұмыс істеу үшін қажетті құзыреттілікке ие, тарих ғылымы 



саласындағы бакалаврларды даярлау 

Подготовка бакалавров в сфере научной деятельности в области исторической науки, обла-

дающего необходимыми компетенциями для работы в выбранной профессиональной дея-

тельности 
 Preparation of bachelors in the field of scientific activity in the field of historical science, possessing the necessary 

competencies to work in the chosen professional activity 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

Білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры 6В02201 Тарих 

Бакалавр гуманитарных знаний по образовательной программе 6B02201 История 

Bachelor of Arts in the educational program 6B02201 History 

БББ бойынша маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of posi-

tions on OP 

Мұрағатшы, кіші ғылыми қызметкер, референт-кеңесші; мектептердегі, лицейлердегі, гимнази-

лардағы, колледждердегі тарих мұғалімі; әдіскер, офис-тіркеуші, мемлекеттік қызметші 
Архивист, младший научный сотрудник, референт-консультант; учитель истории в школах, лицеях, 

гимназиях, колледжах; методист, офис-регистратор, госслужащий.  

Archivist, Junior Researcher, Assistant Consultant; history teacher in schools, lyceums, gymnasiums, 

colleges; methodologist, registrar office, civil servant. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

Мұрағаттар, мұражайлар, археологиялық зертханалар, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары 

оқу орындары, мемлекеттік ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары (ғылыми институттар, 

педагогикалық және тарихи оқыту кабинеттері, баспалар, әкімдіктер, кітапханалар, біліктілікті 

арттыру институттары, БАҚ, басқару органдары, департаменттер, білім беру ұйымдары, мәдени-

білім беру орталықтары, этникалық орталықтар, әкімдіктер жанындағы Қазақстан Халқының 

Кіші Ассамблеясы 
Архивы, музеи, археологические лаборатории, научно-исследовательские институты, высшие учебные 

заведения, государственные организации и средства массовой информации (научные институты, 

кабинеты педагогического и исторического обучения, издательства, акиматы, библиотеки, 

, институты повышения квалификации, СМИ, органы управления, департаменты, образовательные 

организации, культурно-образовательные центры, этнические центры, Малая Ассамблея народа Казах-

стана при акиматах 

Archives, museums, archaeological laboratories, research institutes, higher educational institutions, 

government organizations and the media (scientific institutes, classrooms for pedagogical and historical 

education, publishing houses, akimats, libraries, training institutes, the media, governing bodies, de-

partments, educational organizations, cultural and educational centers, ethnic centers, the Small Assem-

bly of the People of Kazakhstan under akimats ,. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- мәдени-ағартушылық (мәдениет ұйымдары мен мекемелерінде); 

- ғылыми-зерттеу (ЖОО зертханаларындағы, ҒЗИ, кітапханалардағы, мұрағаттардағы, 

мұражайлардағы жұмыс); 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық (мемлекеттік басқару, жергілікті, ӛңірлік және 

республикалық ӛзін-ӛзі басқару органдарында); 

- сараптамалық-талдамалық (қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың талдау 

орталықтарындағы жұмыс); 

- білім беру (орта және арнайы орта оқу орындарында, гимназиялар мен лицейлерде, жоғары оқу 

орындарында) 

 -культурно-просветительская (в организациях и учреждениях культуры); 

- научно-исследовательская (работа в вузовских лабораториях, НИИ, библиотеках, архивах, 

музеях); 

- организационно-управленческая (в органах государственного управления, местного, реги-

онального и республиканского самоуправления); 



- экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах общественных и государствен-

ных организаций); 

- образовательная (в средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях и лицеях, 

в высших учебных заведениях)  
-cultural and educational (in organizations and cultural institutions); 

- research (work in university laboratories, research institutes, libraries, archives, museums); 

- organizational and managerial (in government bodies, local, regional and republican self-government); 

- educational (pedagogical); 

- expert and analytical (work in analytical centers of public and state organizations); 

- educational (in secondary and secondary specialized educational institutions, gymnasiums and lyce-

ums, in higher educational institutions) 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

 - мемлекеттік басқару және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының шешімдер қабылдауы 

үшін талдамалық ақпаратты дайындау және ӛңдеу; 

- мәдениет ұйымдары мен мекемелері қызметінің тарихи-мәдени және тарихи-ӛлкетану ас-

пектілерін ақпараттық қамтамасыз ету; 

- талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың және бұқаралық ақпа-

рат құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратты дайындау және 

ӛңдеу;  

- Педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту;  

- ӛскелең ұрпақты еркін бағдарлауға және ӛзін-ӛзі дамытуға үйрету;  

- оқу-әдістемелік әдебиеттерді жетілдіру. 
- подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами государ-

ственного управления и местного самоуправления; 

- информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих аспектов деятель-

ности организаций и учреждений культуры; 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций и средствах массовой информации;  

- организация и развитие педагогической деятельности;  

- обучение к свободной ориентации и саморазвитию подрастающего поколения;  

- совершенствование учебно-методической литературы. 
- preparation and processing of analytical information for decision-making by state and local 

government bodies; 

- information support of historical, cultural and historical and local lore aspects of the activities of 

cultural organizations and institutions; 

- preparation and processing of information to ensure the practical activities of analytical centers, public 

and state organizations and the media; 

- organization and development of teaching activities; 

- training for free orientation and self-development of the younger generation; 

- improvement of educational and methodological literature. 

Жалпы қаблеттері/ Общие  компетенции/ General competences  

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады: 

ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып 

жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени 

мәселелерді шешуді жоспарлау үшін; 

ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық 

позицияны қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс 

қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 



ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 

ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды 

философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 

ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы 

жағдайды бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын 

тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму 

траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді 

ұжымдық жұмысты кӛрсетеді; 

ЖК  14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.  

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

 ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в 

современном глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК  2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с 

ипользованием знания исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании 

мировозренческую и этическую позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и 

устной   коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления 

философского содержания проблем профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни 

посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в 

команде при решении профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.  

GC 1 to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern 

globalizing society with an active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of his-

torical facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 

GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communica-

tion; 

GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 

GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical 

content of the problems of the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10 synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent prob-



lems of modern society; 

GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and 

means of physical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional 

problems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ON 1 Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар, соның ішінде осы саладағы ең 

озық білім элементтері бойынша білім мен түсінікті кӛрсетуге; 

ON 2 Тарих ғылымы саласында ана, орыс және шетел тілдерінде байланыс орнатуға; 

ON 3 Зерттелетін мәселенің мақсаттары мен міндеттерін негіздей білу, анықталған фактілер 

негізінде ойлау логикасын дамытуды және тұжырымдар мен тұжырымдарды анықтауды үйрену. 

ON 4 Гуманитарлық ғылымдар саласындағы ақпаратты әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

ойларды ескере отырып қалыптастыру үшін интерпретациялау, тарихшының кәсіби қызметі 

саласында ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды, экскурсияларды 

дамыту және мұражайдағы экспозициялар жасауға; 

ON5 Теориялық және практикалық білімдерді оқу және практикалық және кәсіптік мәселелерді 

шешу үшін қолданады, тарих ғылымының әртүрлі тұжырымдамаларын ӛз мамандықтарының 

фундаменталды пәндерінің ӛзекті мәселелерін зерттеу кезінде қолдануға; 

ON6 Кәсіби функцияларды орындау барысында туындайтын мәселелерді шешуге қажетті 

деңгейде табиғатты және қоғамды тануға заманауи ғылыми зерттеу әдістері мен академиялық 

жазу мүмкіндіктерін қолдануға; 

ON7 Басқару әдістерін анықтайды, орындаушылардың жұмысын ұйымдастырады, қарама-

қайшы талаптар жағдайында басқару шешімдерін табуға және қабылдауға, педагогикалық 

қызметтің негіздерін біледі; 

ON8 Тарих ғылымындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және себеп-салдарлық 

байланыстарды бағалауға; 

ON9 Ғылымның қазіргі жағдайын және ӛзгеріп отырған әлеуметтік практиканы ескере отырып, 

жинақталған тәжірибені қайта бағалауға қабілетті, заманауи білім беру технологияларын 

қолдана отырып жаңа білім алуға қабілетті; 

ON 10 Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсінеді 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON 1 Демонстрировать знания и понимание в области гуманитарных и социально-

политических  наук, включая элементы наиболее передовых знаний в этой области; 

ON 2 Осуществлять коммуникацию на родном, русском и  иностранном языке в области 

исторической науки;  
ON 3 Уметь обосновывать цели и задачи исследуемой проблемы, научиться на основе 

выявленных фактов развивать логику мышления и определять выводы и умозаключения. 

ON 4 Осуществлять сбор и интерпретацию информации в области гуманитарных наук для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений, 

проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу в 

сфере профессиональной деятельности историка, разрабатывать экскурсии и экспозиции в 

музее; 

ON5 Применять теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач, использовать различные концепции исторической науки при 

изучении актуальных проблем фундаментальных дисциплин своей специальности; 

ON6 Интегрировать возможности современных научных методов исследования  и 

академического письма в познании природы и общества на уровне, необходимом для 

решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций; 

ON7 Определять  методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в условиях противоречивых требований, знает основы 



педагогической деятельности;  

ON8 Оценивать факты, явления, теории и причинно-следственные зависимости в 

исторической науке; 
ON9   Способен, учитывая современное состояние науки и изменяющуюся социальную 

практику, к переоценке накопленного опыта, умеет приобретать новые знания, используя 

современные образовательные технологии; 

ON 10 Понимать значение принципов и культуры академической честности 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON 1 Demonstrate knowledge and understanding in the humanities and socio-economic sciences, 

including elements of the most advanced knowledge in this area; 

ON 2 To carry out communication in the native, Russian and foreign languages in the field of historical 

science; 

ON 3 Be able to justify the goals and objectives of the problem under study, learn to develop the logic 

of thinking on the basis of the revealed facts and determine conclusions and conclusions. 

ON 4 Collect and interpret information in the field of the humanities for the formation of judgments 

taking into account social, ethical and scientific considerations, carry out information-analytical and 

information-bibliographic work in the field of the professional activity of the historian, develop 

excursions and expositions in the museum; 

ON5 Apply theoretical and practical knowledge to solve educational and practical and professional 

problems, use various concepts of historical science in the study of topical problems of fundamental 

disciplines of their specialty; 

ON6 To integrate the capabilities of modern scientific research methods and academic writing in the 

knowledge of nature and society at the level necessary for solving problems arising in the performance 

of professional functions; 

ON7 Determine management methods, organize the work of performers, find and make management 

decisions in conditions of conflicting requirements, knows the basics of pedagogical activity; 

ON8 Assess facts, phenomena, theories and causal relationships in historical science; 

ON9 Able, taking into account the current state of science and changing social practice, to reevaluate 

the accumulated experience, is able to acquire new knowledge using modern educational technologies; 

ON 10 Understand the importance of the principles and culture of academic integrity 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/ 
Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц

икл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 
Cycle, 

compo

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде

р 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/ 
The 

code 

discipl

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/ 
Numb

er of 

credits 

 

Се-

мест

р/ 
Seme

ster 

Қалыптаса

тын 

компетенц

иялар 

(кодттары)

/Формируе

мые 

компетенц

ии (коды)/ 
Formed 

competenci

es (codes) 

Тарихи-

философи-

ялық білім 

беру және 

рухани 

жаңғыру 

модулі/    

Модуль 

историко-

философск

их знаний 

и 

духовной 

модерниза

ции/ 

Module of 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

 ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, ЖК 8, 

ЖК 9,ЖК 10, ЖК 11, ЖК 13, 

ЖК 14  

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 1,ОК  2 , ОК3, ОК 8, ОК 

9, ОК 10, ОК 11, ОК 13, ОК 

14  

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

ЖБП 

МК 

KKZT 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын мемлекеттілік 

пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен дамуы мәселелеріне бағыттайды. 

5 1  ЖК 1; 

 ЖК 2; 

ON1; 

ON 3;  

ON 4 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические 

знания об основных этапах истории современ-

ного Казахстана; направляет внимание студен-

тов на проблемы становления и развития госу-

дарственности и историко-культурных процес-

сов. 
OOD 

OK 

CHK 

1101 

Contemprorary 

History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical 

knowledge about the main stages of the history of 

modern Kazakhstan; directs the attention of stu-

dents to the problems of the formation and devel-



historical 

and philo-

sophical 

knowledge 

and spiritu-

al moderni-

zation 

will: GC 1, GC 2, GC 3,GC 

8,GC 9, GC 10,GC 11, GC 13  

GC 14 
 

opment of statehood and historical and cultural pro-

cesses. 

 ЖБП 

МК 

Fil 

1102 
Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу әдістері 

туралы түсініктерді қалыптастырады.  Пән аясында 

студенттер философияның қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы рӛлін түсіну және қазіргі заманның 

жаһандық мәселелерін шешу контекстінде 

философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді 

5 

 

2 

 

ЖК 3;  

ЖК 8; 

ON1; 

ON 3;  

ON 4. 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует у студентов целостное пред-

ставление о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах 

их изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности.  В рамках дисциплины студенты изу-

чат основы философско-мировоззренческой и мето-

дологической культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного сознания 

и решении глобальных задач современности 

OOD 

OK 

Phil 

1102 

Philosophy The discipline forms students' holistic understanding of 

philosophy as a special form of understanding the world, 

its main sections, problems and methods of studying 

them in the context of future professional activities. As 

part of the discipline, students will study the basics of 

philosophical, worldview and methodological culture in 

the context of understanding the role of philosophy in 

modernizing public consciousness and solving global 

problems of our time 

ЖБП 

МК 

ASM 

2106 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 
Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 8 3 ЖК 9,  

ЖК 10; 



Мәдениеттану сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады. Пән  тұлға пси-

хологиясы, ӛзін-ӛзі реттеу психологиясы, ӛмірдің 

мәні мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау психологиясы, 

сондай-ақ тұлға аралық қарым-қатынас психологи-

ясындағы негізгі түсініктерді қамтиды. 

ON1; 

ON 3;  

ON 4. 
 Psi  

2107 

Психология 

  ООД 

ОК 

 

SPC 

2106 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в кон-

тексте решения задач модернизации общественного 

сознания, определенных государственной програм-

мой «Взгляд в будущее: модернизация общественно-

го сознания». Дисциплина включает в себя основные 

понятия по психологии личности, психологии само-

регуляции, психологии смысла жизни и профессио-

нального самоопределения, а также психологии 

межличностного общения. 

Psi  

2107 

Психология 

OOD 

OK 

SPC 

2106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and hu-

manitarian outlook of students in the context of solving 

the problems of modernization of public consciousness, 

determined by the state program "Looking into the fu-

ture: modernization of public consciousness". The disci-

pline includes basic concepts in personality psychology, 

psychology of self-regulation, psychology of the mean-

ing of life and professional self-determination, as well as 

the psychology of interpersonal communication. 

Psi  

2107 

Psychology 

ЖБП 

ТК 
КSZh

KMN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы 

жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі 

салаларының мәселелерін қарауға бағытталған, 

сондай-ақ студенттердің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы дүниетанымы мен құқықтық мәдениетін 

қалыптастыруды зерделеуді кӛздейді 

5 4 

 

ЖК 11, 

ЖК 13, 

ON1, 

ON 4,  

ON 6 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупци-

Изучение дисциплины направлена на рассмотрение 

вопросов основных отраслей права, которые дают 



онной культуры  общее представление о роли законодательных норм, 

а также предусматривает изучение формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры студентов 
  OOD 

CC 

BLACC 

2109 

Basics of Law 

and Anti-

Corruption Cul-

ture 

The study of the discipline is aimed at considering the 

issues of the main branches of law, which give a general 

idea of the role of legislative norms, and also provides 

for the study of the formation of anti-corruption 

worldview and legal culture of students 

   

ЖБП 

МК 
ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер 

мен техносфералардың жұмысында қауіпті, тӛтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады 

  ЖК 6, 

ON 4,  

ON 7, 

ON 9 ООД 

КВ 

EBZh 

2109 

Экология и без-

опасность жиз-

недеятельности  

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в функционировании природных эко-

систем и техносферы 

OOD 

CC 

ELS 

2109 

Ecology and life 

safety 

The discipline forms eco-protective thinking and the 

ability to prevent dangerous and emergency situations in 

the functioning of natural ecosystems and the techno-

sphere 

ЖБП 

MK 
EKN 

2109 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық дағдыларын қалыптастырады 

  ЖК 11, 

ON 1, 

ON 4,  

ON 6, 

ON 9 
ООД 

КВ 

OEP 

2109 

Основы эконо-

мики и предпри-

нимательства  

Дисциплина формирует экономический образ мыш-

ления, теоретические и практические навыки орга-

низации успешной предпринимательской деятельно-

сти предприятий в конкурентной среде 

OOD 

CC 

BEB 

2109 

Basics of eco-

nomics and busi-

ness 

The discipline forms an economic way of thinking, theo-

retical and practical skills in organizing successful en-

trepreneurial activities of enterprises in a competitive 

environment 

ЖБП 

МК 
KN 

2109 

Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер кӛшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және 

тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана 

  ЖК 13, 

ON1, 

ON 4,  



отырып, адамдардың мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін 

тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді 

ON 6, 

ON 9 

  ООД 

КВ 

OL 

2109 

Основы лидер-

ства 

  

При изучении данной дисциплины студенты овла-

деют методологией и практикой эффективного 

управления поведением и взаимодействием людей 

путем использования лидерских качеств, стилей, ме-

тодов влияния на уровне предприятия, региона и 

страны в целом 

OOD 

CC 

BL 

2109 

Basics of 

Leadership 

When studying this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership qualities, styles, methods of influence at the 

level of the enterprise, region and country as a whole 

Тіл 

модулі/ 

Языковой 

модуль/ 

language 

module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

GC 4, GC 5 

ЖБП 

МК 
K(O)

T 

1103 

(1,2) 

Қазақ (орыс) 

тілі 

Пән қазақ тілін шет тілі ретінде студенттерге тілді 

қолданудың барлық деңгейінде коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, 

мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз 

етеді 

10 1,2 ЖК 4,  

ЖК 5, 

ON 2. 

ООД 

ОК 

K(R)Y

a 1103 

(1,2) 

Казахский (рус-

ский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, меж-

культурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих казах-

ский язык как иностранный 

OOD 

OK 

K(R)L

a 1103 

(1,2) 

Kazakh (Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of the 

Kazakh language as a means of social, intercultural, pro-

fessional communication through the formation of 

communicative competencies at all levels of language 

use for students of Kazakh as a foreign language 

  ЖБП 

МК 
ShT 

1104 

(1,2) 

Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде білім 

беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады 

10 1,2 ЖК 4,  

ЖК 5, 

ON 2. 

 

ООД IYA Иностранный Дисциплина формирует межкультурно-



ОК 1104 

(1, 2) 

 

язык 

 

коммуникативную  компетенцию студентов в про-

цессе иноязычного образования на достаточном 

уровне 

OOD 

OK 

FL 

1104 

(1, 2) 

Foreign language The discipline forms the intercultural and communica-

tive competence of students in the process of foreign 

language education at a sufficient level 

БП 

ЖОО

К 

KK(O)

T 2203 

Кәсіби қазақ 

(орыс тілі) 

Пән кәсіптік қызметте мемлекеттік және орыс 

тілдерін пайдалану дағдыларын қалыптастырады, 

білім алушылардың мамандығына сәйкес жалпы 

мәдени, кәсіптік және лингвистикалық құзыреттерді 

дамытады. 

4 4 ЖК 4,  

ЖК 5,  

ON 2, 

ON 3, 

ON 4, 

ON 6 

 
БД  

ВК 

PK(R) 

Ya 

2203 

 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

 

Дисциплина формирует навыки использования госу-

дарственного и русского языков в профессиональной 

деятельности, развивает общекультурные, профес-

сиональные и лингвистические компетенции в соот-

ветствии с профессией обучающихся. 

BD 

UC 
PK(R)

L 2203 

Professional 

Kazakh 

(Russian) 

language 

The discipline forms the skills of using the state and 

Russian languages in professional activities, develops 

general cultural, professional and linguistic competen-

cies in accordance with the profession of students. 

БП 

ЖОО

К 

KBSh

T 2204 

Кәсіби 

бағытталған 

шет тілі  

Пән студенттердің таңдаған бағытына сәйкес және 

кәсіби тапсырмаларды шешу үшін практикалық 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы мәдени, 

кәсіптік және лингвистикалық құзыреттерді 

қалыптастырады  және  жетілдіреді 

4 4 ЖК 4,  

ЖК 5,  

ON 2, 

ON 3, 

ON 4, 

ON 6 

 
БД 

ВК 

POIYa 

2204 

 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Дисциплина формирует и развивает общекультурные, 

профессиональные и лингвистические компетенции в 

соответствии с выбранным направлением студентов и 

необходимые для осуществления практической дея-

тельности по решению профессиональных задач 

  BD 

UC 

POFL 

2204 

Professionally 

oriented foreign 

language 

The discipline forms and develops general cultural, pro-

fessional and linguistic competencies in accordance with 

the chosen direction of students and necessary for the 

implementation of practical activities to solve profession-

al problems 

   

БП AIH   Академиялық Бұл курсты оқу білім алушыларға ғылыми 3 3 ЖК 4,  



ЖОО

К 
2201 іскерлік хат /  деректер базасында ақпарат іздеумен, 

мәтіндерді талдаумен және рефераттаумен, 

Академиялық хат ерекшеліктерімен әртүрлі 

жанрлармен (аннотациялар, эсселер, пікірлер, 

рецензиялар, талдамалық шолу, мақалалар) 

жұмыс істеумен байланысты кәсіби қызметті 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

ЖК 5, 

ON 2,  

ON 3, 

ON 6. 

БД ВК ADP 

2201 

Академическое 

деловое письмо  

Изучение данного  курса позволит обучающим-

ся осуществлять профессиональную деятель-

ность, связанную с поиском информации в 

научных базах данных, анализом и реферирова-

нием текстов, работой с различными жанрами 

(аннотации, эссе, отзыв, рецензии, 

аналитический обзор, статьи) особенностями 

академического письма. 
BD 

UC 
ABW2

201 

Academic Busi-

ness Writing  

The study of this course will allow students to carry 

out professional activities related to the search for 

information in scientific databases, the analysis and 

abstracting of texts, work with various genres (an-

notations, essays, reviews, reviews, analytical re-

view, articles) features of academic writing. 
Арнайы 

тарихи 

пәндер 

модулі/ 
Модуль 

специаль-

ных исто-

рических 

дисциплин

/ Module of 

special his-

torical dis-

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 4, ON 5, ON 8 

БП 

ЖОО

К 

MK 

1206 

Мамандыққа 

кіріспе 

Пән ғылым жүйесіндегі тарихтың орны мен орны, 

тарихи зерттеулердің әдістері, университет түлегінің 

біліміне қойылатын талаптар туралы түсінік 

қалыптастырады. Университетте тереңдетілген 

Тарихи дайындықтың объективтік қажеттілігін, 

қазіргі кезеңдегі студент-тарихшылардың 

әдіснамалық дайындығының ерекшеліктерін, 

тарихшының ғылыми жұмысының негізгі 

бағыттарын қарастырады. 

3 2 ON 1,  

ON 4,  

ON 5 

 

БД 

ВК 

VS 

1206 

Введение в 

специальность 

Дисциплина формирует представление о предмете и 

месте истории в системе наук, методах исторических 

исследований, о требованиях к знаниям выпускника 

вуза. Рассматривает объективную необходимость 

   



ciplines углубленной исторической подготовки в универси-

тете, особенности методологической подготовки 

студентов-историков на современном этапе, основ-

ные направления научной работы историка. 

BD  

UC 

IS 

1206 

Introduction to 

the specialty 

The discipline forms an idea of the subject and place of 

history in the system of sciences, methods of historical 

research, and the requirements for the knowledge of a 

university graduate. The article considers the objective 

necessity of in-depth historical training at the university, 

the peculiarities of methodological training of students-

historians at the present stage, the main directions of the 

historian''''s scientific work. 

БП 

ЖОО

К 

KTP 

1202 
Қосалқы 

тарихи пәндер 

Пән білім алушыларда тарихты зерделеу, тарихи 

дереккӛздердің нақты түрлерінің кешендерін 

қалыптастыру процесінде маңызды практикалық 

маңызы бар қосымша тарихи пәндердің құрамына 

кіретін пәндер туралы ғылыми түсінік 

қалыптастырады. 

5 1 ON 1, 

 ON 4, 

 ON 8 

 

БД 

ВК 

VID 

1202 

Вспомогательны

е исторические 

дисциплины 

Дисциплина формирует представление у обучаю-

щихся научное представление о дисциплинах, вхо-

дящих в состав вспомогательных исторических дис-

циплин, как имеющих важное практическое значе-

ние в процессе изучения истории, формирования 

комплексов конкретных типов исторических источ-

ников. 

BD  

UC 

AHS 

1202 
Auxiliary 

historical 

science 

The discipline forms students' scientific understanding 

of the disciplines that are part of auxiliary historical dis-

ciplines, as having important practical significance in the 

process of studying history, the formation of complexes 

of specific types of historical sources. 

  БП 

ЖОО

К 

AKT 

1207 

Алғашқы қоғам 

тарихы 

Бұл пән студенттер арасында антропо-, әлеуметтік 

және мәдени генезис процестері мен адамзаттың 

тарихи дамуының негізгі жолдары туралы қазіргі 

заманғы адамның ежелгі ата - бабаларының пайда 

болуынан бастап алғашқы ӛркениеттердің 

қалыптасуына дейінгі тұтас кӛзқарасты 

3 2 ON 1, 

ON 3, 

ON 8 



қалыптастырады. 

БД 

ВК 

IPO 

1207 

История 

первобытного 

общества 

Данная дисциплина формирует  у студентов целост-

ное представление о процессах антропо-, социо- и 

культурогенеза и основных путях исторического 

развития человечества от возникновения древней-

ших предков современного человека до формирова-

ния первых цивилизаций. 

BD  

UC 

HPS 

1207 

History of 

primitive society 

This discipline forms students' holistic understanding of 

the processes of anthropo-, socio- and cultural genesis 

and the main ways of the historical development of 

mankind from the emergence of the oldest ancestors of 

modern man to the formation of the first civilizations. 

БП 

ЖОО

К 

Arh 

1205 

Археология Заттық деректер бойынша адамзаттың ӛткенін 

зерделейтін пән студенттерді археология 

ғылымының бір бӛлігі ретіндегі ерекшеліктерімен, 

археологиялық ескерткіштерді зерттеу саласындағы 

қазақстандық, кеңестік және шетелдік 

археологтардың негізгі жетістіктерімен 

таныстырады, археологиялық ескерткіштерді іздеу 

және зерттеу әдістемесі туралы алғашқы түсінік 

береді. 

4 1 ON 1,  

ON 4,  

ON 5 

 

 

 

 

БД 

ВК 

Arh 

1205 

Археология Дисциплина изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам, знакомит студентов с 

особенностями археологии, как части исторической 

науки, основными достижениями казахстанских, со-

ветских и зарубежных археологов в области изуче-

ния археологических памятников,  дает первона-

чальное представление о методике поиска и иссле-

дования археологических памятников. 

  BD  

UC 

Arсh 

1205 

Archeology The discipline, which studies the past of mankind from 

material sources, introduces students to the peculiarities 

of archaeology as part of historical science, the main 

achievements of Kazakh, Soviet and foreign 

archaeologists in the field of studying archaeological 

monuments, gives an initial idea of the methodology of 

search and research of archaeological monuments. 

   



БП 

ЖОО

К 

OP 

1208 

Оқу 

практикасы 

Бастапқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды 

қалыптастыру, алынған теориялық білімді 

бекіту және тереңдету, таңдалған мамандық 

бойынша қажетті дағдылар мен дағдыларды 

игеру, болашақ кәсіби қызмет туралы идеяларды 

кеңейту тәуелсіз жұмысты емес, болашақ 

мамандықпен танысуды және зерттеу 

қызметінің алғашқы дағдыларын алуды 

қамтиды. 

2 2 ON 1, 

ON 5 

БД 

ВК 

UP 

1208 

Учебная 

практика 

Формирование первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний, овладение 

необходимыми навыками и умениями по избранной 

специальности, расширение представлений о 

будущей профессиональной деятельности, 

предполагает не самостоятельную работу, а 

ознакомление с будущей профессией и получение 

первых навыков исследовательской деятельности. 

BD  

UC 

EP 

1208 

Educational 

practice 

The formation of primary professional skills, 

consolidation and deepening of the theoretical 

knowledge gained, mastering the necessary skills 

and abilities in the chosen specialty, expanding 

ideas about future professional activity, involves 

not independent work, but familiarization with the 

future profession and obtaining the first skills of 

research activity. 
Ежелгі 

және  орта 

ғасырлық 

әлем және 

Қазақстан 

тарихы 

модулі 

Модуль 

древней и 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3,ON 4, ON 5, 

ON 8, ON 9 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON 2, ON 3,ON 4, ON 5, 

БП 

ЖОО

К 

EKT 

2209 

Ежелгі 

Қазақстан 

тарихы 

Пән ежелгі дәуірден XIII ғасырдың басына дейінгі 

Қазақстан аумағындағы тарихи процестің негізгі 

кезеңдері мен ерекшеліктері туралы толық түсінік 

береді. Ежелгі кезеңдегі Қазақстан тарихын 

зерттейді, тарихи процестердің негізгі жалпы 

бағыттарын ашады, Еуразия халықтарының 

тарихымен ӛзара байланыста және ӛзара іс-қимылда 

тарихи оқиғаларды кӛрсетеді. 

5 3 ON 1,  

ON 3,  

ON 4, 

 ON 8,  

ON 9 

 

БД DIK Древняя  Дисциплина дает полное представление об основных 



средневеко

вой 

истории 

мира и 

Казахстана 

Module of 

ancient and 

medieval 

history of 

the world 

and 

Kazakhstan 

ON 8, ON 9 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 3,ON 4, ON 5, 

ON 8, ON 9 

 

ВК 2209 история 

Казахстана 

этапах и особенностях исторического процесса на 

территории Казахстана с древнейших времѐн до 

начала ХIII века. Изучает историю Казахстана древ-

него периода, раскрывает главные общие направле-

ния исторических процессов, показывает историче-

ские события во взаимосвязи и взаимодействии с 

историей народов Евразии. 

BD  

UC 

AHK 

2209 

Ancient history of 

Kazakhstan 

The discipline gives a complete picture of the main stag-

es and features of the historical process on the territory 

of Kazakhstan from ancient times to the beginning of the 

XIII century. Studies the history of Kazakhstan of the 

ancient period, reveals the main general directions of 

historical processes, shows historical events in interrela-

tion and interaction with the history of the peoples of 

Eurasia. The discipline gives a complete picture of the 

main stages and features of the historical process on the 

territory of Kazakhstan from ancient times to the begin-

ning of the XIII century. Studies the history of Kazakh-

stan of the ancient period, reveals the main general di-

rections of historical processes, shows historical events 

in interrelation and interaction with the history of the 

peoples of Eurasia. 

БП 

ЖОО

К 

EDT 

2210 
Ежелгі дүние 

тарихы 

Пән студенттерде ежелгі ӛркениеттер дамуының 

негізгі кезеңдері мен заңдылықтары туралы жан-

жақты және ғылыми түсінік қалыптастырады, осы 

ӛркениеттердің адамзат тарихындағы рӛлі, олардың 

мәдени және тарихи ерекшелігі, тарихи ӛткенге 

саналы құндылық қатынасы туралы түсінік 

қалыптасады. 

5 3 ON 1,  

ON 3, 

 ON 4,  

ON 8,  

ON 9 

 

  БД 

ВК 

IDM 

2210 
История 

Древнего мира 

Дисциплина формирует у студентов комплексное и 

научное представление об основных периодах и за-

кономерностях развития древних цивилизаций, 

формируется представление о роли этих цивилиза-

ций в истории человечества, их культурном и исто-

рическом своеобразии, осознанного ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

   



BD  

UC 

HAW 

2210 
History of the 

Ancient world 

The discipline forms students' comprehensive and 

scientific understanding of the main periods and patterns 

of development of ancient civilizations, forms an idea of 

the role of these civilizations in the history of mankind, 

their cultural and historical identity, conscious value 

attitude to the historical past. 

БП 

ЖОО

К 

OKT 

2211 

Ортағасырлық 

Қазақстан 

тарихы 

Пән қазақ мемлекеттілігінің, қазақ этносының, 

ӛзіндік материалдық және рухани мәдениетінің, 

шаруашылығының қалыптасуы нәтижесінде 

объективті тарихи процесс ретінде ортағасырлық 

Қазақстан тарихы бойынша білімді қалыптастырады. 

Курстың түйінді проблемаларын Қазақстанның 

автохтонды халқының шектес халықтар мен 

мемлекеттермен тұрақты және ұзақ ӛзара іс-қимылы 

тұрғысынан зерделейді. 

5 4 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4, 

ON 5, 

ON 8,  

ON 9 

 

БД 

ВК 

SIK 

2211 

Средневековая 

история 

Казахстана 

Дисциплина формирует знания по истории 

средневекового Казахстана, как объективный исто-

рический процесс, результатом которого явилось 

формирование казахской государственности, казах-

ского этноса, самобытной материальной и духовной 

культуры, хозяйства. Изучает узловые проблемы 

курса с позиции устойчивого и длительного взаимо-

действия автохтонного населения Казахстана с со-

предельными народами и государствами. 

  BD  

UC 

MHK 

2211 

Medieval 

History of 

Kazakhstan 

The discipline forms knowledge of the history of 

medieval Kazakhstan as an objective historical process, 

the result of which was the formation of the Kazakh 

statehood, the Kazakh ethnic group, the original material 

and spiritual culture, economy. Studies the nodal 

problems of the course from the perspective of 

sustainable and long-term interaction of the indigenous 

population of Kazakhstan with neighboring peoples and 

states. 

   

БП 

ЖОО

К 

OT 

2212 

Ортағасырлар 

тарихы 

Пән білім алушыларда медиевистиканың әртүрлі 

мектептері арасында маңызды теориялық 

мәселелерді тану дағдыларын қалыптастырады. Орта 

5 4 ON 1, 

ON 3,  

ON 4,  



ғасырдағы батыс елдерінің тарихи дамуының негізгі 

және ӛзекті мәселелерін; Еуропаның ортағасырлық 

мемлекеттерінің қалыптасу және даму кезеңдерін; 

орта ғасырдағы батыс еуропа мәдениетінің маңызды 

жетістіктері мен ерекшеліктерін қарастырады. 

ON 8,  

ON 9 

 

БД 

ВК 

ISV 

2212 

История средних 

веков 

Дисциплина формирует у обучающихся навыки по-

знания важных теоретических вопросов среди раз-

ных школ медиевистики. Рассматривает основ-ные и 

актуальные проблемы исторического развития за-

падных стран в средние века; этапы формирования и 

эволюция средневековых государств Европы; важ-

нейшие достижения и особенности западноевропей-

ской культуры средневековья.   

BD  

UC 

HMA 

2212 

History of the 

middle ages 

The discipline forms students' knowledge skills of im-

portant theoretical issues among different schools of 

medieval studies. Examines the main and actual prob-

lems of the historical development of Western countries 

in the Middle Ages; the stages of formation and evolu-

tion of medieval European states; the most important 

achievements and features of the Western European cul-

ture of the Middle Ages. 

Жаратылы

стану-  

ғылыми  

модулі/ 

Естественн

о- научный 

модуль/ 

Natural 

Science and 

Mathematic

s module 

 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 8, ON 9, ON 10 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ОК 6, ОК 7 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 8, ON 9, ON 10 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Пән цифрлық коммуникациялық технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу және беру 

процестерін, әдістерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастырады 

5 2 ЖК 6,  

ЖК 7, 

ON 4,  

ON 9. 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(на англ. языке) 

Дисциплина формирует способность критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поис-

ка, хранения, обработки и передачи информации, 

посредством цифровых коммуникационных техно-

логий 

OOD 

OK 

IKT 

1105 

Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evaluate and 

analyze the processes, methods of searching, storing, 

processing and transmitting information through digital 

communication technologies 



GC 6, GC 7 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 8, ON 9, ON 10 

 

БП 

ЖОО

К 

Etn 

1213 

Этнология Пән білім алушыларда этнология туралы ұғымды 

халықтар туралы ғылым ретінде қалыптастырады. 

Этникалық қауымдастықтарды, этногенезді, 

этникалық тарихты, этностардың материалдық және 

рухани мәдениетінің сипаттамалық белгілерін, 

халықтардың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын 

және сенімдерін қарастырады. Этнологиялық 

ғылымның қалыптасуы мен дамуын, оның 

классикалық және заманауи зерттеу әдістерін 

зерттейді. 

4 1 ON 1,  
ON 2,  

ON 3, 

 ON 4,  

ON 5, 

 ON 8,  

ON 9 

 

 

 

БД 

ВК 

Etn 

1213 

Этнология Дисциплина формирует у обучающихся представле-

ние об этнологии, как науке о народах. Рассматрива-

ет этнические общины, этногенез, этническую исто-

рию, характерные черты материальной и духовной 

культуры этносов, обычаи, обряды и верования 

народов. Изучает становление и развитие этнологи-

ческой науки, ее классические и современные мето-

ды исследования. 

 

   

BD  

UC 

Eth 

1213 

Ethnology The discipline forms students'' idea of ethnology as a 

science of peoples. Examines ethnic communities, eth-

nogenesis, ethnic history, characteristic features of the 

material and spiritual culture of ethnic groups, customs, 

rituals and beliefs of peoples. Studies the formation and 

development of ethnological science, its classical and 

modern research methods. 

   

БП 

ТК 

AKM

T 

2219 

Әлем және 

Қазақстан 

мұражайларыны

ң тарихы 

Пән білім алушыларға мұражайдың ежелгі дәуірден 

қазіргі уақытқа дейінгі белгілі бір әлеуметтік-мәдени 

институт ретінде қалыптасу және даму тарихы 

туралы қажетті білім береді,оларды мұражай 

түрлерінің алуан түрлілігімен таныстырады. 

3 3 ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 6,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 
  БД 

КВ 

IMMK 
2219 

История музеев 

мира и 

Казахстана 

Дисциплина дает обучающимся необходимый объем 

знаний по истории становления и развития музея как 

специфического социокультурного института от ан-

тичности до современности, знакомит их с многооб-

разием типов музея. 



BD 

EC 

HMW

K 

2219 

History of 

museums in the 

world and of 

Kazakhstan 

The discipline provides students with the necessary 

amount of knowledge on the history of the formation 

and development of the museum as a specific socio-

cultural institution from antiquity to the present, intro-

duces them to a variety of museum types. 

БП 

ТК 

MTsP 

2219 

Мұражайтану: 

цифрлік 

практикум 

Пән білім алушыларға мұражайтану бойынша 

теориялық білімнің қажетті кӛлемін және мұражай 

экспонаттарын цифрландыру бойынша практикалық 

дағдыларды береді. Түлектер алған білімдерін 

мұражай-кӛрме кешендерінде, мемлекеттік 

қызметте, академиялық ортада, бұқаралық ақпарат 

құралдарында, коммерциялық емес және 

халықаралық ұйымдарда, орта білім беру 

мектептерінде қолдана алады. 

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 6,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 

 

  БД 

КВ 

MTsP 

2219 

Музееведение: 

цифровой 

практикум 

Дисциплина дает обучающимся необходимый объем 

теоретических знаний по музееведению и практиче-

ских навыков по цифровизации музейных экспона-

тов. Полученные знания выпускники смогут приме-

нить в музейно-выставочных комплексах, на госу-

дарственной службе, в академической среде, при 

работе в средствах массовой информации, неком-

мерческих и международных организациях, средних 

образовательных школах. 

   

BD 

EC 

MDW 

2219 

Museology: a 

digital workshop 

The discipline gives students the necessary amount of 

theoretical knowledge in museology and practical skills 

in digitizing museum exhibits. Graduates will be able to 

apply the acquired knowledge in museum and exhibition 

complexes, in the public service, in the academic envi-

ronment, when working in mass media, non-profit and 

international organizations, secondary educational 

schools. 

БейП 

ЖОО

К 

TPTT  

2301 

Тарихи процесс 

және таным 

теориясы 

Пән білім алушыларды ең танымал теориялық 

бағыттармен,тарихи таным принциптерімен, тарихи 

процестің категориялары мен заңдарымен, 

әдіснамалық теориялардың әртүрлі бағыттарымен 

таныстырады. Білім алушыларда отандық және 

4 5 ON 1,  
ON 2,  

ON 3, 

ON 4,  

ON 8, 



жалпы тарихты зерттеуде тарихи үдерістің заңдарын 

қолдана білуді, Тарихи дереккӛздердің әлеуметтік 

табиғатын және олардың эпистемологиялық 

функцияларын талдай білуді қалыптастырады. 

ON 9 

 

 

 

ПД 

ВК 

TIPIP  

2301 

Теория 

исторического 

процесса и 

исторического 

познания 

Дисциплина знакомит обучающихся с наиболее из-

вестными теоретическими направлениями, с прин-

ципами исторического познания, категориями и за-

конами исторического процесса, различными 

направлениями методологических теорий. Формиру-

ет у обучающихся умение применять законы исто-

рического процесса в изучении отечественной и все-

общей истории, умение анализировать социальную 

природу исторических источников и их гносеологи-

ческие функции. 

  PD 

UC 

THPH

K  

2301 

Theory of 

Historical 

Process and 

Historical 

Knowledge 

The discipline introduces students to the most well-

known theoretical directions, the principles of historical 

cognition, the categories and laws of the historical pro-

cess, various areas of methodological theories. Forms 

the ability of students to apply the laws of the historical 

process in the study of national and universal history, the 

ability to analyze the social nature of historical sources 

and their epistemological functions. 

   

БейП 

ЖОО

К 

TA 

3302 

Тарих 

әдіснамасы 

Пән білім алушыларда ғылыми тарихи танымның 

маңыздылығы туралы түсінік қалыптастырады, 

тарих ғылымының ғылыми және әлеуметтік 

мәртебесін, оның тәртіптік құрылымын зерделейді, 

тарихи таным теориясын әзірлейді, тарихты зерттеу 

әдіснамасымен таныстырады. 

4 6 ON 1,  
ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 8,  

ON 9 

ПД 

ВК 

MI 

3302 

Методология 

истории 

Дисциплина формирует у обучающихся представле-

ние о значимости научного исторического познания, 

изучает научный и социальный статус исторической 

науки, еѐ дисциплинарное строение, разрабатывает 

теорию исторического познания, знакомит с методо-

логией исследования истории. 

PD 

UC 

MH 

3302 

Methodology of 

history 

The discipline forms stuents' idea of the importance of 

scientific historical knowledge, studies the scientific and 



social status of historical science, its disciplinary struc-

ture, develops the theory of historical knowledge, intro-

duces the methodology of historical research. The disci-

pline forms stuents' idea of the importance of scientific 

historical knowledge, studies the scientific and social 

status of historical science, its disciplinary structure, de-

velops the theory of historical knowledge, introduces the 

methodology of historical research. 

  БейП 

ТК 

TD 

2308 

Теориялық 

деректану 

Пән білім алушыларға тарихи дереккӛздерді 

зерттеудің және зерттеудің жалпы әдістері бойынша 

қажетті білім кӛлемін береді, дереккӛздерді 

зерттеудің белгілі құралдарымен таныстырады. 

Дереккӛздерді зерттеу теориялық деректануды 

гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарының 

пәнаралық синтезінің негізі ретінде қарастыруға 

мүмкіндік береді. 

4 3 ON 1,  
ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8, 

ON 9,  

ON 10 

 

ПД 

КВ 

TI 

2308 

Теоретическое 

источниковеде

ние 

Дисциплина дает обучающимся необходимый объем 

знаний по общим методам изучения и исследования 

исторических источников, знакомит с определенны-

ми инструментами изучения источников. Изучение 

источников позволяет рассматривать теоретическое 

источниковедение в качестве основы междисципли-

нарного синтеза гуманитарных и естественных наук. 

PD 

EC 

TSS 

2308 

Theoretical 

source studies    

The discipline gives students the necessary amount of 

knowledge on general methods of studying and research-

ing historical sources, introduces certain tools for study-

ing sources. The study of sources allows us to consider 

theoretical source studies as the basis for an interdisci-

plinary synthesis of the humanities and natural sciences. 

  БейП 

ТК 

TA 

2308 

Тарихи 

антропология 

Пән антропо-бағдарлы тарихтың қалыптасу 

негіздерін зерттейді. Еуропалық тарихшылардың 

іргелі еңбектерін зерделеу кезінде студенттер тарихи 

антропологияның эволюциясымен танысады. 

  ON 1,  
ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8, 

ON 9,  

ON 10 



  ПД 

КВ 

IA 

2308 

Историческая 

антропология 

Дисциплина изучает основы формирования антропо-

ориентированной истории. При изучении фундамен-

тальных трудов европейских историков, обучающи-

еся знакомятся с эволюцией исторической антропо-

логии. 

   

PD 

EC 

HA 

2308 

Historical 

anthropology 

The discipline studies the basics of the formation of an 

anthropo-oriented history. When studying the fundamen-

tal works of European historians, students get acquainted 

with the evolution of historical anthropology. 

БП 

ЖОО

К 

KTDT 

3214 
Қазақстан 

тарихының 

дереккӛздері 

мен 

тарихнамасы 

Пән Қазақстанда тарих ғылымының пайда болу, 

қалыптасу, ӛзгеру және даму үдерісін және 

дереккӛздердің түрлерін қарастырады. Тарихнама 

Қазақстан Республикасының тарихы, оның 

егемендігі мен тәуелділігін нығайту бойынша 

объективті білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

5 4 ON 1,  
ON 2,  

ON 3, 

 ON 4,  

ON 8,  

ON 9 

 

БД 

ВК 

IIIK 

3214 
Источники и 

историография  

истории 

Казахстана 

Дисциплина рассматривает процесс возникновения, 

становления, изменения и развития исторической 

науки в Казахстане и виды источников. Историогра-

фия позволяет сформулировать объективное знание 

по истории Республики Казахстан, укрепления ее 

суверенитета и независимости. 

   

BD  

UC 

SHH

K 

3214 

Sources and 

historiography 

of the history of 

Kazakhstan    

The discipline examines the process of emergence, for-

mation, change and development of historical science in 

Kazakhstan and types of sources. Historiography allows 

us to formulate objective knowledge of the history of the 

Republic of Kazakhstan, strengthening its sovereignty 

and independence. 

   

  БП 

ТК 

ShET

DT 

3220 

Шет елдер 

тарихының  

деректері мен 

тарихнамасы 

Пән тарихи білімнің мәні, нысаны, функциялары, 

тарих ғылымының дамуының негізгі кезеңдері, шет 

елдердің тарихы бойынша отандық және шетелдік 

тарихнамадағы маңызды бағыттар мен мектептер 

эволюциясы туралы жүйелі білімді қалыптастырады. 

Шет елдердің тарихы, олардың түрлері, түрлері және 

қалыптасу уақыты туралы дереккӛздерді зерттеуді 

қамтиды. 

5 5 ON 1,  
ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 



БД 

КВ 

IIIZS 

3220 

Источники и 

историография 

по истории 

зарубежных 

стран 

Дисциплина формирует системные знания о 

сущности, форме, функции исторического знания, об 

основных этапах развития  исторической науки, эво-

люции важнейших направлений и школ в отече-

ственной и зарубежной историографии по истории 

зарубежных стран. Включает изучение  источников  

по истории зарубежных стран, по типам, видам и 

времени их формирования.  

BD 

EC 

SHHF

C 

3220 

Sources and 

historiography on 

the history of 

foreign countries 

The discipline forms systematic knowledge about the 

essence, form, function of historical knowledge, about 

the main stages of the development of historical science, 

the evolution of the most important directions and 

schools in domestic and foreign historiography on the 

history of foreign countries. It includes the study of 

sources on the history of foreign countries, by types, 

types and time of their formation. 

БП 

ТК 

RKE

MN 

3220 

Руханият 

қазақтардың 

этникалық 

мәдениетінің 

негізі 

Пән қазақ халқының рухани мәдениеті, ұрпақтар 

сабақтастығы, мәдениеттің дамуы және оның 

негізгі элементтері туралы түсінік береді. Ол 

руханилықты қазақ халқының салт-

дәстүрлерінің негізі ретінде зерттейді. Ғасырлар 

бойы ӛсіп, қазіргі қазақстандық қоғамның 

негізіне айналған рухани құндылықтарды 

қарастырады. 

ON 1,  
ON 4, 

 ON 5,  

ON 8, 

 ON 9,  

ON 10 

 

  БД 

КВ 

DOE

KK 

3220 

Духовность как 

основа 

этнической 

культуры 

казахов 

Дисциплина дает представление о духовной культу-

ре казахского народа, преемственности поколений, 

развитии культуры и ее основных элементов. Изуча-

ет духовность как основу традиций и обычаев казах-

ского народа. Рассматривает духовные ценности, 

которые преумножались на протяжении веков и ста-

ли основой современного казахстанского общества. 

   

BD 

EC 

SBEC

K 

3220 

Spirituality as 

the basis of 

ethical culture of 

Kazakhs 

The discipline gives an idea of the spiritual culture 

of the Kazakh people, the continuity of generations, 

the development of culture and its main elements. 

Studies spirituality as the basis of traditions and 



customs of the Kazakh people. Examines the 

spiritual values that have multiplied over the 

centuries and have become the basis of modern 

Kazakh society. 

БейП 

ТК 

TI 

4309 

Тарихи 

информатика 

Пән білім алушыларға тарих ғылымы мен жоғары 

білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды 

пайдалану туралы терең, тұтас түсінік береді. Білім 

алушылар Электрондық каталогтарда, желілік 

ресурстарда қажетті ақпаратты іздеу әдістерін сәтті 

меңгереді, деректер базасымен және ақпараттық 

жүйелермен жұмыс істеуді үйренеді. 

4 7 ON 3, 

 ON 4,  

ON 5, 

ON 6, 

 ON 8,  

ON 9 

ПД 

КВ 

II 

4309 

Историческая 

информатика 

Дисциплина дает обучающимся углубленное, це-

лостное представление об использовании в истори-

ческой науке и высшем образовании современных 

информационных технологий. Обучающиеся успеш-

но осваивают методы поиска необходимой инфор-

мации в электронных каталогах, в сетевых ресурсах, 

обучатся работе с базами данных и информацион-

ными системами. 

  PD 

EC 

HCS 

4309 

Historical 

Computer 

Science 

The discipline gives students an in-depth, holistic view 

of the use of modern information technologies in histori-

cal science and higher education. Students successfully 

master the methods of searching for the necessary in-

formation in electronic catalogs, in network resources, 

learn how to work with databases and information sys-

tems. 

   

БейП 

ТК 

ZBAK

AT 

4309 

Зерттеушінің 

болжамдық-

аналитикалық 

қызметіндегі 

ақпараттық 

технологиялар 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар болжау 

негіздері, болжау қызметінде ақпараттық 

технологияларды қолдану әдістері мен құралдары 

туралы терең білім алады. Әлеуметтік-экономикалық 

болжау әдістері туралы, болжаудың статистикалық 

әдістері туралы, болжаудың сараптамалық әдістері 

туралы, тәуекел жағдайында болжау әдістерін 

қолдану проблемалары туралы білім қалыптасады. 

ON 3, 

 ON 4,  

ON 5, 

ON 6,  
ON 8,  

ON 9 

ПД 

КВ 

ITPA

DI 
Информационн

ые технологии 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

получают глубокие знания об основах прогнозиро-



4309 в прогнозно-

аналитической 

деятельности 

исследователя 

вания, методах и средствах применения информаци-

онных технологий в прогностической деятельности. 

Формируются знания о методах социально-

экономического прогнозирования, о статистических 

методах прогнозирования, об экспертных методах 

прогнозирования, о проблемах применения методов 

прогнозирования в условиях риска. 

PD 

EC 

ITPA

AR 

4309 

Information 

technologies in 

the predictive 

and analytical 

activity of the 

researcher 

As a result of studying the discipline, students gain in-

depth knowledge about the basics of forecasting, meth-

ods and means of using information technology in pre-

dictive activities. Knowledge is being formed about the 

methods of socio-economic forecasting, statistical fore-

casting methods, expert forecasting methods, and the 

problems of using forecasting methods in risk condi-

tions. 

  БейП/ 

ЖОО

К 

OP 

4303 

Ӛндірістік 

практикасы 
Студенттер пәндік салада, мұражайда экскурсия 

ұйымдастыру және мұрағаттағы практикалық 

қызмет бойынша, тарихты этнографиялық 

зерттеу әдістемесі және мұрағатшы, мұражай 

қызметкері, зерттеушінің жұмысында қолдану 

бойынша тәжірибеге бағытталған білім мен 

дағдыларды меңгереді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің әдістері мен тәсілдерін үйренеді.  

8 8 ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5, 

 ON 6,  

ON 9,  

ON 10 

  ПД 

ВК 
PP 

4303 

Производственн

ая практика 
Студенты приобретают практико-

ориентированные знания и навыки в предмет-

ной области, по организации экскурсий в музее 

и практической деятельности в архиве, по мето-

дике этнографического изучения истории и 

применения в работе архивиста, музейного ра-

ботника, исследователя, а также изучают мето-

ды и приемы научного исследования.  

   

PD 

UC 
Ap 

4303 

Apprenticeship Students acquire experience-oriented knowledge 

and skills in the subject area, Organization of 

excursions in the museum and practical activities in 



the archive, methods of ethnographic study of 

history and its application in the work of an 

archivist, museum worker, researcher, as well as 

learn methods and methods of scientific research. 
Отандық 

және 

әлемдік 

тарих жаңа 

және 

қазіргі 

заман 

кезіндегі 

модулі 

Модуль 

отечествен

ной и 

всемирной 

истории в 

новое и 

новейшее 

время 

Module of 

fatherland 

and world 

history in 

modern and 

modern 

times 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 8, ON 9, ON 10 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6,  ON 8, ON 9, ON 10 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 8, ON 9, ON 10 

 

БейП 

ТК 

EAEZh

ZT 

3304 

Еуропа және 

Америка 

елдерінің жаңа 

заман тарихы 

Пән жаңа замандағы Еуропа мен Америка елдері ту-

ралы түсінік береді. Білім алушы Еуропа мен Аме-

рика елдерінің саяси жүйелерін жаңғыртуды 

анықтайды, Еуропа мен Америка елдерінің жаңа 

кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық және мемлекет-

тік-құқықтық дамуының негізгі үрдістеріне талдау 

жүргізеді, елдердің қоғамдық ойы мен мәдени да-

муының эволюциясын анықтайды. 

5 5 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8, 

 ON 9 

ПД 

КВ 

NISE

A 

3304 

Новая  история 

стран  Европы 

и Америки 

Дисциплина дает представление о странах Европы и 

Америки в новое время. Обучающийся определяет 

модернизацию политических систем стран Европы и 

Америки, проводит анализ основных тенденций со-

циально-экономического и государственно-

правового развития стран Европы и Америки в но-

вый период, выявляет эволюцию общественной 

мысли и культурного развития стран. 

 PD 

EC 

WHM

T 3304 

World History of 

Modern Times 

The discipline gives an idea of the countries of Europe 

and America in new times. The student determines the 

modernization of the political systems of the countries of 

Europe and America, analyzes the main trends in the 

socio-economic and state-legal development of the 

countries of Europe and America in the new period, 

identifies the evolution of social thought and cultural 

development of the countries. 

   

БП 

ЖОО

К 

EAEK

ZT 

3215 

Еуропа және 

Америка 

елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Пән аталған елдердің әлеуметтік-экономикалық, 

саяси және рухани үдерістерін жан-жақты 

зерделеуге мүмкіндік береді. Оқу барысында білім 

алушылар тарихи оқиғалар мен құбылыстардың 

себеп-салдарлық байланыстарын анықтайды және 

талдайды, индустриалды қоғамнан 

постиндустриалды, содан кейін ақпараттық 

ӛркениетке кӛшу процесінде Батыс қоғамы 

5 6 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 



дамуының жалпы заңдылықтарын түсінуді үйренеді. 

БД ВК SISEA 

3215 

Современная 

история стран 

Европы и 

Америки 

Дисциплина позволяет всесторонне изучить соци-

ально-экономические, политические и духовные 

процессы данных стран. В процессе изучения обу-

чающиеся выявляют и анализируют причинно-

следственные связи исторических событий и явле-

ний, учатся понимать общие закономерности разви-

тия западного общества в процессе перехода от ин-

дустриального к постиндустриальному, а затем и к 

информационной цивилизации. 

BD  

UC 

MHE

A 

3215 

The modern 

history of the 

countries of 

Europe and 

America 

The discipline allows you to comprehensively study the 

socio-economic, political and spiritual processes of these 

countries. In the process of studying, students identify 

and analyze the cause-and-effect relationships of histori-

cal events and phenomena, learn to understand the gen-

eral patterns of development of Western society in the 

process of transition from industrial to post-industrial, 

and then to information civilization. 

  БП 

ЖОО

К 

KZhZ

T 3216 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы 

Пән XVIII - XX ғғ.басындағы қазақ халқы 

тарихының түйінді проблемалары бойынша жүйелі 

білімді, империялық кезең тарихын зерттеудегі 

заманауи әдіснамалық тәсілдерді түсінуді, осы кезең 

бойынша негізгі Тарихи деректер мен ғылыми 

әдебиеттерді білуді қалыптастырады. 

5 5 ON 1,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5, 

ON 8,  

ON 9 

БД ВК NIK 

3216 

Новая история 

Казахстана 

Дисциплина формирует системные знания по 

узловым проблемам истории казахского народа с 

XVIII- начало XX вв.,  понимание современных 

методологических подходов в изучении истории 

имперского периода, знание основных исторических 

источников и научной литературы по данному 

периоду. 

BD  

UC 

NHK 

3216 

 New History of 

Kazakhstan 

The discipline forms a systematic knowledge of the 

nodal problems of the history of the Kazakh people from 

the XVIII- early XX centuries, an understanding of 

modern methodological approaches in the study of the 

history of the imperial period, knowledge of the main 



historical sources and scientific literature on this period. 

БП ТК KOT 

4221 

Қостанай 

облысының 

тарихы 

Пән Қостанай облысының Қазақстан тарихындағы 

және әлемдік тарихтағы тарихи рӛлін ашып 

кӛрсетеді, Тобыл-Торғай ӛңіріндегі тарих барысын 

зерделейді; Отан тарихындағы Тобыл-Торғай 

ӛңірінің рӛлін айқындайды; біздің ӛлкеміздің тарихы 

мен қазіргі заманын тануға мүмкіндік береді. 

4 7 ON 1,  

ON 2, 

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 БД КВ IKO 

4221 

История 

Костанайской 

области 

Дисциплина раскрывает историческую роль Ко-

станайской области в истории Казахстана и в 

мировой истории, изучает  ход истории в Тобо-

ло-Тургайском регионе; определяет роль Тобо-

ло-Тургайского региона в истории Отечества; 

позволяет познать историю и современность 

нашего края. 
  BD  

EC 

HKR 

4221 

History of 

Kostanay region 

The discipline reveals the historical role of Kostanay 

region in the history of Kazakhstan and in world history, 

studies the course of history in the Tobolo-Turgai 

region; determines the role of the Tobolo-Turgai region 

in the history of the Fatherland; allows you to know the 

history and modernity of our region. 

   

БП ТК KMT 

4221 

Қазақстан 

мәдениетінің 

тарихы 

Пән қазақ халқының және Қазақстан аумағында 

тұратын халықтардың мәдениеті туралы, тарихи 

дәуірге, елдегі саяси, экономикалық және мәдени 

жағдайға байланысты Қазақстан халықтарының 

этномәдени ерекшеліктерінің ерекшеліктері туралы 

түсінік қалыптастырады. Қазақстан халықтары 

мәдениеттерінің жалпы кеңестік, еуропалық және 

әлемдік мәдениеттермен ықпалдасу үрдісінің 

сипаттамасын анықтайды. 

ON 1,  

ON 2,  

ON 3, 

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

БД КВ IKK 

4221 

История 

культуры 

Казахстана 

Дисциплина формирует представление о культуре 

казахского народа и народов, проживающих на 

территории Казахстана, об особенностях 

этнокультурных особенностей народов Казахстана в 

зависимости от исторической эпохи, политической, 

экономической и культурной ситуации в стране. 

Определяет характеристику тенденции интеграции 



культур народов Казахстана с общесоветскими, 

европейскими и мировыми культурами. 

BD  

EC 

HCK 

4221 

History of culture 

of Kazakhstan 

The discipline forms an idea of the culture of the Kazakh 

people and the peoples living on the territory of 

Kazakhstan, the peculiarities of ethno-cultural features 

of the peoples of Kazakhstan, depending on the 

historical era, political, economic and cultural situation 

in the country. Determines the characteristics of the 

process of integration of cultures of the peoples of 

Kazakhstan with Soviet, European and World Cultures 

in general. 

  БП ТК KRAK 

3222 

Қазақстан 

Республикасы 

әлемдік 

қауымдастықта 

Пән Қазақстанның сыртқы саясатының кӛп 

векторлылығын дамыту процесі туралы, жетекші 

мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен 

ӛзара байланыс туралы іргелі білімді 

қалыптастырады. Білім алушылар Қазақстан 

Республикасының негізгі аспектілері мен 

бастамаларын және олардың әлемдік қоғамдастықта 

іске асырылуын зерделейді, Қазақстанның 

бітімгершілік процестердегі рӛлі туралы біледі. 

4 6 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

БД КВ RKMS 

3222 

Республика 

Казахстан в 

мировом 

сообществе 

Дисциплина формирует фундаментальные знания о 

процессе развития многовекторности внешней поли-

тики Казахстана, о взаимосвязях с ведущими госу-

дарствами и международными организациями. 

Обучающиеся изучают основные аспекты и инициа-

тивы Республики Казахстан и их воплощение в ми-

ровом сообществе, узнают о роли Казахстана в ми-

ротворческих процессах. 

BD  

EC 

RKWC  

3222 

The Republic of 

Kazakhatan in 

world community 

The discipline forms fundamental knowledge about the 

process of development of the multi-vector foreign 

policy of Kazakhstan, about relations with leading states 

and international organizations. Students study the main 

aspects and initiatives of the Republic of Kazakhstan 

and their implementation in the world community, learn 

about the role of Kazakhstan in peacekeeping processes. 

БП ТК HKT Халықаралық Пән халықаралық қатынастардың қалыптасуы мен ON 1,  



3222 қатынастар 

тарихы 

құрылымына айтарлықтай әсер еткен жаңа және 

қазіргі заманның әлемдік тарихындағы негізгі 

оқиғалар туралы түсінік береді. Зерттеу барысында 

халықаралық қатынастар жүйелерінің дамуының 

негізгі тенденциялары, жетекші әлемдік 

державалардың даму мен ӛзара байланыстағы 

сыртқы саясаты анықталды. 

ON 2,  

ON 3, 

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

БД КВ IMO 

3222 

История 

международных 

отношений 

Дисциплина дает представление об основных собы-

тиях в мировой истории Нового и Новейшего време-

ни, оказавших существенное влияние на формирова-

ние и структуру международных отношений. В ходе 

изучения выявляются основные тенденции развития 

систем международных отношений, внешняя поли-

тика ведущих мировых держав в развитии и взаимо-

связи. 

  BD  

EC 

HIR 

3222 

History of 

international 

relations 

The discipline gives an idea of the main events in the 

world history of Modern and Modern times that have 

had a significant impact on the formation and structure 

of international relations. The study reveals the main 

trends in the development of international relations sys-

tems, the foreign policy of the leading world powers in 

development and interconnection. 

   

  БейП 

ТК 

AAEZh

KZT 

4310 

Азия және 

Африка 

елдерінің жаңа 

және  қазіргі 

заман тарихы 

Студенттерде жаңа және қазіргі уақытта Афро-Азия 

елдерінің тарихи дамуының заңдылықтары мен 

ерекшеліктері туралы нақты түсінік қалыптастыру, 

екі континенттің әртүрлі аймақтарының дамуындағы 

ерекшеліктерді нақтылау, Азия мен Африканың 

тәуелсіз мемлекеттерінің қалыптасуындағы маңызды 

оқиғаларды жариялау, олардың қазіргі жағдайына 

сипаттама беру.  

4 7 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

 

  ПД 

КВ 

NNIS

AA 

4310 

Новая и 

новейшая 

история стран 

Азии и Африки 

Сформировать у студентов четкое представление о 

закономерностях и особенностях исторического 

развития новых и в настоящее время афро-азиатских 

стран, уточнить особенности развития различных 

регионов двух континентов, освещать важнейшие 

события в становлении независимых государств 

   



Азии и Африки, дать характеристику их 

современному состоянию. 

  PD EC NCHC

AA 

4310 

Newest and 

Contemporary 

History of 

Countries of Asia 

and Africa 

To form students a clear understanding of the patterns 

and features of the historical development of new and 

currently Afro-Asian countries, to clarify the specifics of 

the development of different regions of the two 

continents, to announce the most important events in the 

formation of independent states of Asia and Africa, to 

give a description of their current state. 

   

  БейП 

ТК 

ETP 

4310 

Еуразияшылдық: 

теория және 

практика 

Пән еуразияшылдық ұғымы, ғылыми ағымның 

пайда болуы, оның негізін қалаушылар туралы 

түсінік береді. Белгілі ғалымдардың қосқан 

үлесі зерттелуде: Трубецкой, Вернадский, 

Гумилев және басқалар. Қазіргі кезеңде 

еуразияшылдықтың даму проблемасы және оны 

жаңа мазмұнмен толықтыру, сондай-ақ қазіргі 

еуразияшылдықты дамытудағы Н.Ә. 

Назарбаевтың рӛлі қарастырылуда. 

  ON 1, 

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8, 

 ON 9 

ПД 

КВ 

ETP 

4310 

Евразийство: 

теория и 

практика 

Дисциплина дает представление о понятии 

евразийства, о возникновении научного течения, 

его основателях. Изучается вклад известных 

ученых: Трубецкой, Вернадский, Гумилев и 

других. Рассматривается проблема развития 

евразийства на современном этапе и наполнение 

его новым содержанием, а также роль Н.А. 

Назарбаева в развитии современного евразий-

ства. 
PD EC ETP 

4310 

Eurasianism:theor

y and practice 
The discipline gives an idea of the concept of Eura-

sianism, the emergence of a scientific trend, its 

founders. The contribution of famous scientists is 

studied: Trubetskoy, Vernadsky, Gumilev and oth-

ers. The article considers the problem of the devel-

opment of Eurasianism at the present stage and fill-

ing it with new content, as well as the role of N.A. 



Nazarbayev in the development of modern Eura-

sianism. 
  БейП 

ТК 

KRAE

SZh 

4311 

ҚР әлеуметтік-

экономикалық 

және саяси 

жаңғыруы 

Пән ҚР-дағы модернизацияны зерттеудің 

әдіснамалық мәселелерін қарастырады, 

Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси 

және құқықтық модернизация процесін 

кӛрсетеді. Сондай-ақ қазіргі уақытта білім, 

ғылым және мәдениет саласындағы жаңғырту 

мәселелерін қарастырады. 

4 7 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

  ПД 

КВ 

CEPM

RK 

4311 

Социально-

экономическая и 

политическая 

модернизация 

РК 

Дисциплина рассматривает методологические 

проблемы изучения модернизации в РК, пока-

зывает процесс социальной, экономической, по-

литической и правовой модернизации Казахста-

на. Также рассматривает проблемы модерниза-

ции в сфере образования, науки и культуры в 

настоящее время. 

   

PD EC SEPM

RK  

4311 

Socio-economic 

and political 

modernization of 

the Republic of 

Kazakhstan 

The discipline examines the methodological problems of 

studying modernization in the Republic of Kazakhstan, 

shows the process of social, economic, political and 

legal modernization of Kazakhstan. He also considers 

the problems of modernization in the field of education, 

science and culture at the present time. 

БейП 

ТК 

TZhag 

4311 

Тарихи 

жағрафия 

Тарихи жағрафия пәні ұғымы туралы түсінік береді, 

сондай-ақ басқа ғылымдармен қарым-қатынасын 

анықтайды.Тарихтың әртүрлі ғылыми мектептерінде 

тарих пен жағрафияны оқытуды үйлестіру дәстүрі 

қарастырылады. Ол кеңістік пен орынды зерттейді: 

гуманитарлық ғылымдардың ХХ ғасырдың аяғы-

ХХІ ғасырдың басындағы кеңістік мәселесіне 

бағытталуын қарастырады. 

ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 8,  

ON 9 

ПД 

КВ 

IG 

4311 

Историческая 

география 
Дисциплина дает представление о понятии 

историческая география, а также взаимосвязи с 

другими науками. Рассматривается традиция 

сочетания преподавание истории и географии в 



различных научных школах истории. Изучает 

пространство и место: ориентация 

гуманитарных наук на проблему пространства в 

конце XX-начале XXI вв.  
   HG 

4311 

Historic 

geography 

The discipline gives an idea of the concept of historical 

geography, as well as the relationship with other 

sciences. The article considers the tradition of 

combining the teaching of history and geography in 

various scientific schools of history. Studies space and 

place: orientation of the humanities to the problem of 

space in the late XX-early XXI centuries. 

   

БейП 

ЖОО

К   

DP 

4305 

Дипломалды 

практикасы 

Дипломалды практикадан ӛту барысында білім 

алушы материалды іріктеу үшін базалық ұйымның 

жұмысымен және қорымен танысады. Дипломдық 

жұмыстың (жобаның) тақырыбы бойынша нақты 

материалдарды жинауды жүзеге асырады. 

Практикада білім алушылар кітапхана қорымен, 

мұрағат материалдарымен жұмыс істейді, алынған 

нәтижелерді есеп түрінде талдамалық жинақтауды 

жүзеге асырады. 

5 8 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 

ПД 

ВК 

PdP 

4305 

Преддипломная 

практика 

В процессе прохождения преддипломной практики  

обучающийся знакомится с работой и фондом 

базовой организации для отбора материала. 

Осуществляет сбор фактического материала по теме 

дипломной работы (проекта). Обучающиеся на 

практике работают с библиотечным фондом, 

архивными материалами, делают аналитическое 

обобщение полученных результатов в виде отчета. 

PD 

UC 

PP 

4305 

Pregraduation 

practice 

In the process of passing the pre-graduate internship, the 

student gets acquainted with the work and fund of the 

basic organization for the selection of material. Collects 

factual material on the topic of the thesis (project). 

Students in practice work with the library fund, archival 

materials, make an analytical summary of the results 

obtained in the form of a report. 

Мұрағатта Модульді сәтті аяқтағаннан БейП MEK Мұрағаттану Пән студенттерге мұрағаттану тарихы мен 4 6 ON 2,  



ну және 

ӛлкетану 

жұмысы 

модулі 

Модуль 

архивовед

ения и 

краеведчес

кой 

работы 

Archival 

studies and 

local 

history 

work 
Module of 

archival 

studies and 

local 

history 

work 

кейін білім алушы қаблетті: 

 ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, ON 6,   

ON 9, ON 10 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 
ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, ON 6,   

ON 9, ON 10 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, ON 6,   

ON 9, ON 10 

 

ТК A  
3312 

және 

электрондық 

құжат айналымы 

 

теориясының негіздерін кешенді ғылыми пән 

ретінде, мұрағаттану ғылымы мен құжаттану 

негіздері туралы білім береді. Мұрағаттық 

ақпараттық құжаттарды жасау білігін, 

мұрағаттық құжаттарды жинақтау, есепке алу 

және сақтау, құжаттардың құндылығына 

сараптама жүргізу дағдыларын 

қалыптастырады.  

ON 3, 

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,    

ON 9,  

ON 10 

 

ПД 

КВ 
AED 

3312 

Архивоведение 

и электронный 

документооборо

т 
 

Дисциплина дает студентам знания по истории 

и теории архивоведения как комплексной 

научной дисциплины, по архивоведению и 

основам документоведения. Формирует умения 

создавать архивные информационные 

документы, навыки комплектования, учета и 

хранения архивных документов, проведения 

экспертизы ценности документов. 

  

PD EC ASED

M 
3312 

Archival science 

and electronic 

document 

management 

The discipline provides students with knowledge of 

the basics of the history and theory of archival 

science as a complex scientific discipline, the basics 

of archival science and documentation. Develops 

the skills of creating archival information 

documents, collecting, accounting and storing 

archival documents, and conducting an expert 

examination of the value of documents. 
БейП 

ТК 

ATZh

P  

3312 

Ақпараттық-

талдау жұмысы 

және құжаттану 

бойынша 

Практикум 
 

Пән ақпараттық-аналитикалық жұмыс және 

құжаттану саласындағы негізгі теориялық және 

практикалық білімді қалыптастыруға бағытталған. 

Білім алушылар нақты ақпараттық-аналитикалық 

жұмыстың модельдерін құра және сипаттай алады, 

әртүрлі параметрлер бойынша мәтіндік ақпаратты 

аналитикалық ӛңдей алады, қорытынды ақпараттық 

және аналитикалық мәтіндерді дайындай алады. 

ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,    

ON 9,  

ON 10 

 

  ПД 

КВ 

PIAR

D  

Практикум по 

информационно-

Дисциплина направлена на формирование базовых 

теоретических и практических знаний в области ин-

   



3312 аналитической 

работе и 

документоведен

ие 
 

формационно-аналитической работы и документове-

дения. Обучающиеся умеют составлять и описывать 

модели проведения конкретной информационно-

аналитической работы, могут проводить аналитиче-

скую обработку текстовой информации по различ-

ным параметрам, умеют подготавливать итоговые 

информационные и аналитические тексты. 

PD EC WIAE

D  

3312 

Workshop on 

information and 

analytical work 

and 

documentation  
 

The discipline is aimed at the formation of basic theoret-

ical and practical knowledge in the field of information 

and analytical work and documentation. Students are 

able to compose and describe models for carrying out 

specific information and analytical work, can carry out 

analytical processing of text information on various pa-

rameters, are able to prepare final information and ana-

lytical texts. 

  БейП 

ЖОО

К 

TOZhA 

3306 

Тарихи-ӛлкетану 

жұмысының 

әдістемесі 

Пән білім алушыларда ӛлкенің тарихи ӛткені туралы 

білімді таратуға бағытталған теориялық білімді, 

сондай-ақ тарихи ӛлкетану саласында қажетті 

практикалық дағдыларды меңгеруді, тарихи 

ғылымды зерттеу қағидаттары мен әдістерін және 

ӛлкетанушы тарихшылардың практикалық қызметін 

меңгеруді қалыптастырады. 

5 5 ON 2,  

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,    

ON 9,  

ON 10 

 ПД 

ВК 

MIKR 

3306 

Методика 

историко-

краеведческой 

работы 

Дисциплина формирует у обучающихся теоретиче-

ские знания, а также приобретение необходимых 

практических навыков в области исторического кра-

еведения, освоение принципов и методов исследова-

ния исторической науки и практической деятельно-

сти историков-краеведов, направленные на распро-

странение знаний об историческом прошлом края. 

PD 

UC 

MHLH

W 3306 

Methods of 

historical and 

local history work 

The discipline forms students' theoretical knowledge, as 

well as the acquisition of the necessary practical skills in 

the field of historical local lore, mastering the principles 

and methods of research of historical science and the 

practical activities of local historians aimed at spreading 

knowledge about the historical past of the region. 

  БП OP Ӛндірістік Студенттер пән саласындағы тәжірибеге 3 6 ON 2,  



ЖОО

К 

3217 практикасы бағытталған білім мен дағдыларды меңгереді, кәсіби 

құзыреттерді бекітеді, практикалық дағдылар мен 

кәсіби қызмет тәжірибесін алады. Инновациялық 

технологиялармен, еңбек пен ӛндірістің озық 

әдістерімен жұмыс істеу дағдыларын игереді, 

ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибеге, 

командалық жұмыс дағдыларына, басқарудың 

корпоративтік қағидаттарының құзыреттеріне ие 

болады. 

ON 3,  

ON 4,  

ON 5,  

ON 6,  

ON 9,  

ON 10 

  БД ВК PP 

3217 

Производствен-

ная  

практика 

Студенты приобретают практико-

ориентированные знания и навыки в предмет-

ной области, закрепляют профессиональные 

компетенции, приобретают практические навы-

ки и опыт профессиональной деятельности. 

Овладевает навыками работы с инновационны-

ми технологиями, передовыми методами труда 

и производства, приобретает организационный 

и профессиональный опыт, навыки командной 

работы, компетенции корпоративных принци-

пов управления. 

   

  BD  

UC 

Ap 

3217 

Apprenticeship     Students acquire experience-oriented knowledge and 

skills in the field of discipline, consolidate professional 

competencies, acquire practical skills and experience of 

professional activity. Master the skills of working with 

innovative technologies, advanced methods of Labor and 

production, have organizational and professional 

experience, teamwork skills, competencies of corporate 

management principles. 

   

Менеджме

нт  және 

оқыту 

әдістемесі 

модулі 

Модуль 

менеджме

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1,  ON 3, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 10 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

БейП 

ТК 

P 4313 Педагогика Педагогиканың ғылым мен оқу пәні ретіндегі 

мақсаттары, міндеттері мен тұжырымдамалық 

негіздері анықталған. Педагогикалық білім берудің 

теориялық және әдіснамалық негіздері сипатталған. 

Заманауи педагогтардың кәсіби құзыреттілігі 

анықталған. Білім алушылар педагогикадағы тұтас 

педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы, 

4 7  ON 3, 

 ON 4,  
ON 5,  

ON 6,  

ON 7,  

ON 9,  

ON 10 



нта и 

методики 

преподава

ния 

Module of 

manageme

nt and 

teaching 

methods 

дет: 

ON 1,  ON 3, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 10 

 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 
ON 1,   ON 3, ON 4, ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9, ON 10 

 

 

субъектілері, тәрбие мен оқыту үдерісінің 

технологиялық негіздерімен танысады. Киберпеда-

гогика негізі, педагогтың іс-әрекетер мазмұнындағы 

инновацияларын зерттейді. 

 

 

ПД 

КВ 

P 4313 Педагогика Определены цели,задачи и концептуальные основа-

ния педагогики как науки и учебного предмета. Дана 

характеристика теоретико-методологических основ 

педагогического образования. Описаны требования к 

профессиональным компетенциям современного пе-

дагога. Через изучение теории и практики целостно-

го педагогического процесса обучающиеся познако-

мятся с компонентами, субъектами и технологиче-

скими аспектами воспитания и обуче-

ния.Определены основы киберпедагогики, иннова-

ции в содержании деятельности педагога. 

   

PD EC P 

4313 

Pedagogy The goals, objectives and conceptual foundations of 

pedagogy as a science and an educational subject are 

defined. The characteristic of the theoretical and meth-

odological foundations of pedagogical education is giv-

en. The requirements for the professional competencies 

of a modern pedagogue are described. Through the stud-

ying of the theory and practice of the holistic pedagogi-

cal process, students will get acquainted with the com-

ponents, subjects and technological aspects of education 

and learning. The fundamentals of cyber pedagogy, in-

novations in the content of the teacher's activity are de-

termined. 

БейП 

ТК 

BBM 

4313 

Білім берудегі 

менеджмент 

Білім алушылар менеджменттің функцияларымен, 

түрлерімен және психологиясымен; орындаушылар 

ұжымын ұйымдастыру негіздерімен; ұжымдағы 

іскерлік қарым-қатынас қағидаларымен; ӛндірісті 

басқару саласындағы ақпараттық технологиялармен; 

білім беру қызметі саласындағы менеджменттің 

ерекшеліктерімен; білім берудегі бизнес-

жоспарлаумен танысады. 

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,  

ON 7,  

ON 9,  

ON 10 

 

  ПД MO Менеджмент в Обучающиеся познакомятся с функциями, видами и    



КВ 4313 образовании психологией менеджмента; с основами организации 

коллектива исполнителей; с принципами делового 

общения в коллективе; с информационными техно-

логиями в сфере управления производством; с осо-

бенностями менеджмента в области образовательной 

деятельности; с бизнес-планированием в образова-

нии. 

PD EC ME 

4313 

Management in 

education 

Students will get acquainted with the functions, types 

and psychology of management; with the basics of or-

ganizing a team of performers; with the principles of 

business communication in a team; with information 

technologies in the field of production management; 

with the features of management in the field of educa-

tional activities; with business planning in education. 

БейП/

ЖОО

К 

TOA 

4307 

Тарихты оқыту 

әдістемесі 

Пән білім алушылардың педагогикалық қызметке 

Теориялық,оқу-әдістемелік дайындығы бойынша 

жүйелі білімді қалыптастырады. Білім алушылар 

тарихи білімді берудің нысандарын, тәсілдерін, 

құралдарын, тарихты оқытуды ұйымдастырудың 

оңтайлы, тиімді нысандарын зерделейді. 

5 7 ON 1,  

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  

ON 6,  

ON 7,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 

 

 

 

ПД 

ВК 

MPI 

4307 

Методика 

преподавания 

истории 

Дисциплина формирует системные знания по теоре-

тической,учебно-методической подготовке обучаю-

щихся к педагогической деятельности. Обучающие-

ся изучают формы, способы, средства передачи ис-

торического знания, оптимальные, эффективные 

формы организации преподавания истории. 

PD 

UC 

MHT 

4307 

Methods of 

History teaching 
The discipline forms systematic knowledge on theoreti-

cal, educational and methodological preparation of stu-

dents for pedagogical activity. Students study the forms, 

methods, means of transmitting historical knowledge, 

optimal, effective forms of organizing history teaching. 

 

  БП 

ЖОО

К 

PP 

4218 

Педагогикалық 

практика 

Студенттер пән саласындағы, оқу-педагогикалық 

қызметті жоспарлау және ұйымдастыру, тарихты 

оқыту әдістемесі және оқу процесінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану, сондай-ақ 

5 8 ON 1,  

ON 3,  

ON 4,  
ON 5,  



білім алушы мен мұғалімнің педагогикалық ӛзара іс-

қимылы бойынша практикаға бағытталған білім мен 

дағдыларды меңгереді. 

ON 6,  

ON 7,  

ON 8,  

ON 9,  

ON 10 

 

БД ВК PP 

4218 

Педагогическая  

практика  
Студенты освоят практико-ориентированные 

знания и навыки в предметной области, по пла-

нированию и организации учебно-

педагогической деятельности, методике препо-

давания истории и применения в учебном про-

цессе инновационных технологий обучения, а 

также педагогическому взаимодействию обуча-

ющегося и учителя.  
BD  

UC 

EUPP 

4218 

Educational-

Upbringing 

Pedagogical 

Practice 

Students will master practice-oriented knowledge and 

skills in the subject area, planning and organization of 

educational and pedagogical activities, methods of 

teaching history and the use of innovative learning 

technologies in the educational process, as well as 

pedagogical interaction between the student and the 

teacher. 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor) 

    Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 5  

   Пән 2/ 

Дисциплина 2 
 5 6  

   Пән 3/ 

Дисциплина 3 
 5 6  

   Пән 4/ 

Дисциплина 4 
 5 7  

Дене шы-

нықтыру/  

Физиче-

ская куль-

тура/  

Physical 

Culture 

 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ЖК 12 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ОК 12 

ЖБП 

МК 

DSh 

1108 

(1-4)                                                                                                        

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты 

түрде қолдануға; физикалық белсенділікті, 

нейропсихикалық стрессті және болашақ еңбек 

қызметіндегі қолайсыз факторларды тұрақты түрде 

беруге үйретеді. 

8 1-4 ЖК 12 

ООД FK Физическая  Дисциплина учит целенаправленно использовать 



 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 12 ЖБП МК 

ОК 

 

1108 

(1-4)                                                                                                                

культура средства и методы физической культуры, обеспечи-

вающие сохранение, укрепление здоровья для под-

готовки к профессиональной деятельности; к стой-

кому перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факто-

ров в будущей трудовой деятельности. 

GED 

MC 

PhС 

1108 

(1-4) 

Physical Culture The discipline teaches the purposeful use of means and 

methods of physical culture that ensure the preservation 

and strengthening of health for preparation for profes-

sional activity; for the persistent transfer of physical ex-

ertion, neuropsychic stresses and adverse factors in fu-

ture work. 

  KA  Дипломдық 

жұмысты (жоба-

ны) жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтихан 

тапсыру 

Дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс 

мәнмәтінінде әлемде және қазіргі Қазақстан 

аумағында мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи 

негіздері мен кезеңдерін біледі. Күрделі тарихи 

үдерістерді, құбылыстарды және тарихи тұлғаларды 

зерттеуде талдау дағдыларын меңгерген. 

Дипломдық жұмысты жазу үшін материалдарды 

жинау, талдау дағдыларын меңгерген, дипломдық 

жұмысты қорғауға ұсыну және жазу дағдыларын 

меңгерген. 

12 8 KA 

  ИА  Написание и за-

щита дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка 

и сдача ком-

плексного экза-

менов 

Знает исторические основы и периоды станов-

ления государственности в мире и на террито-

рии современного Казахстана в контексте все-

мирного и евразийского исторического процес-

са. Владеет навыками анализа при изучении 

сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей. 

Владеет навыками сбора, анализа материалов 

для написания дипломной работы, усвоил навы-

ки написания и представления к защите ди-

пломной работы. 

  ИА 

  FA  Writing and De-

fense of the Di-
He knows the historical foundations and periods of 

the formation of statehood in the world and on the 

  FA 



ploma Work (Pro-

ject) or Prepara-

tion and Delivery 

of the Compre-

hensive Exam 

territory of modern Kazakhstan in the context of the 

world and Eurasian historical process. Possesses 

analytical skills in the study of complex historical 

processes, phenomena and historical personalities. 

He has the skills of collecting and analyzing materi-

als for writing a thesis, has mastered the skills of 

writing and presenting for the defense of a thesis. 
      240   

  

 


