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Білім беру бағдарламасының паспорты  

Паспорт образовательной программы 

 
Білім беру бағдарламасы / 

образовательная программа 

8D02201  Тарих / История 

Білім саласы / Область  

образования 

8D02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар / Искусство и гу-

манитарные науки 

Дайындық бағыты /  

Направление подготовки 

8D022 Гуманитарлық ғылымдар / Гуманитарные науки 

БББ түрі / Вид ОП Қолданыстағы БББ /Действующая ОП 

 

БББ мақсаты / Цель ОП 

Ғылыми және педагогикалық қызметке қабілетті, сыни ойлауға, ғылыми-зерттеу, ақпараттық-

аналитикалық қызмет дағдыларына ие тарихи білім беру саласында жоғары білікті мамандарды 

даярлау. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области исторического образования, спо-

собных к научной и педагогической деятельности, обладающих критическим мышлением, навы-

ками научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности. 

Preparation of highly qualified specialists in the field of historical education, capable of scientific 

and pedagogical activity, possessing critical thinking, skills of research, information and analytical 

activities. 

Берілетіндәреже /Присуждаемая степень 

«8D02201 Тарих» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы /  

доктор философии PhD по образовательной программе «8D02201 История» 

Маман лауазымдарының тізбесі / Перечень должностей специалиста 

Жоғары оқу орнының оқытушысы, ғылыми-

зерттеу мекемесінің ғылыми қызметкері, 

әр түрлі білім беру ведомстволарындағы 

кеңесші. 

Преподаватель ВУЗа, научный сотрудник научно-

исследовательского учреждения, советник и  

консультант в различных ведомствах образования. 

Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности 

Жоғары оқу орындары, зерттеу мекемелері 

мен ұйымдары, білім басқару органдары 

мемлекеттік билік, талдамалық консал-

тингілік орталықтар 

Высшие учебные заведения, исследовательские 

учреждения и организации, органы управления  

образованием, государственной власти,  

аналитические консалтинговые центры 

Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности 

- ғылыми-зерттеу; 

- білім беру; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая;  

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности 

- жоғары оқу орындарында тарих және  

жалпы гуманитарлық пәндерді оқыту; 

- ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми 

жұмыс жүргізу; 

- теориялық және эксперименттік ғылыми 

зерттеулер жүргізу; 

- тарих ғылымы саласындағы проблемала-

рға кәсіби және жан-жақты талдау 

жүргізу; 

- оқытудың әдістері мен технологиясын 

жетілдіру; 

- тарих ғылымы саласындағы зертте-

- преподавание исторических и общегуманитар-

ных дисциплин в высших учебных заведениях;  

- ведение научной работы в научно-

исследовательских учреждениях; 

- проведение теоретических и эксперименталь-

ных научных исследований; 

- проведение профессионального и всесторонне-

го анализа проблем в области исторической 

науки; 

- совершенствование  методов и технологий  

обучения; 

- выявление актуальных направлений исследо-



улердің ӛзекті бағыттарын анықтау; 

- ғылыми процесті ұйымдастыру бойынша 

консультациялық кӛмек кӛрсету. 

ваний в области исторической науки; 

- оказание консультационной помощи по  

организации научного процесса. 

БББ бойынша оқу нәтижелері / Результаты обучения по ОП 

ON1 Ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру және ӛзіндік бірегей ана және шет тіліндегі зертте-

улерді жүргізу және ӛз нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау; 

ON2 Заманауи теориялар мен әдістер негізінде ӛзіндік ғылыми зерттеу жүргізу тарихи зерттеулер 

саласындағы ақпаратты жүйелі түсінуді кӛрсету, талдау және ӛңдеу; 

ON3 Білім алушылармен қарым-қатынас жасау және дамыту, педагогикалық қызметті 

жобалау, оқылатын оқу пәні тақырыптарының мазмұнын білім алушыларға жеткізу; 

ON4 Маңызды тарихи ғылыми процестерді ғылыми ойлау, жобалау, енгізу және бейімдеу 

қабілетін кӛрсету; 

ON5 Ӛз білімі мен жетістіктерін әріптестерге, ғылыми қоғамдастыққа және жалпы қоғамға 

жеткізу; 

ON6 Білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуын 

академиялық және кәсіби дамытуға жәрдемдесу; 

ON7 Тарих ғылымында жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу. 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию и внедрять собственные оригинальные  

исследования на родном и иностранном языке, публиковать свои результаты исследований на 

национальном и международном уровне;  

ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и  

методов, демонстрировать систематическое понимание, анализировать и обрабатывать информа-

цию в области исторических исследований; 

ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной  

педагогической деятельности, проектировать педагогическую деятельность, доходчиво доно-

сить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины; 

ON4 Демонстрировать способность научно мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать 

важные научные исторические процессы; 

ON5 Доводить свои знания и достижения до коллег, научного сообщества и общественности 

в целом; 

ON6 Содействовать академическому и профессиональному развитию технологического, социаль-

ного или культурного развития общества, основанного на знаниях; 

ON7 Осуществлять критический анализ, оценку и синтез новых и сложных идей в историче-

ской науке. 

ON1 Carry out scientific communication and implement their own original research in native and foreign 

language, publish your research results at national and international level; 

ON2 Conduct independent scientific research on the basis of modern theories and methods, demonstrate 

systematic understanding, analyze and process information in the field of historical research; 

ON3 Create and develop relationships with learners that contribute to success teaching activities, design 

teaching activities, intelligible to convey to students the content of the studied discipline; 

ON4 Demonstrate the ability to think scientifically, design, implement and adapt important scientific his-

torical processes; 

ON5 Bring your knowledge and achievements to colleagues, the scientific community and the public at 

large; 

ON6 Promote the academic and professional development of the technological, social or cultural devel-

opment of a knowledge-based society; 

ON7 To Carry out critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas in historical sci-

ence. 

 



Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі Біліктіліктің кешенді негіздері 

шеңберіндегі үшінші деңгейлі дескрипторлар білім алушының мынадай 

қабілеттерін көрсететін оқыту нәтижелерін айқындайды: 

 

1) зерттеу саласын жүйелі түрде түсінгенін кӛрсету, осы салада 

қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру;  

2) маңызды ғылыми процестерді ғылыми кӛзқараспен ойлау, жобалау, 

енгізу және бейімдеу қабілетін кӛрсету; 

 3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылым 

саласының шекарасын кеңейтуге ӛздерінің түпнұсқа зерттеулерін енгізу; 

 4) жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; 

5) ӛздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми 

қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу;  

6) білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе 

мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда дамытуға жәрдемдесу. 

 

Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки ква-

лификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) 

отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося: 

 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение 

навыками и методами исследования, используемыми в данной области; 

2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адап-

тировать существенный процесс исследований с научным подходом; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расши-

рение границ научной области, которые заслуживает публикации на нацио-

нальном или международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные 

идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и 

широкой общественности; 

6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном кон-

тексте технологического, социального или культурного развития общества, ос-

нованному на знаниях 

 

  



Білім беру бағдарламасының мазмұны \ Содержание образовательной программы 

Модул атауы \ 

Название мо-

дуля 

Цикл, 

ком-

понент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Пәннің 

коды\ 

Код 

дисци-

плины 

Пәннің \ 

тәжірибенің 

атауы \ 

Наименование 

дисциплины / 

практики 

Қысқаша сипаттама \ Краткое описание  Кредитт

ер саны \ 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Қалыпта

сатын 

құзырет

тер \ 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(коды) 

Ғылыми пән-

дер /  

Научные  

дисциплины 

БП/ 

ЖООК 

БД/ВК 

AH 

/AP / 

AW 

7201 

Академиялық 

хат / Академиче-

ское письмо / 

Academic 

Writing 

Ғылыми контекст шеңберінде академиялық 

хат, реферат және аннотация ерекшеліктері 

оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу 

жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін 

жасау және рәсімдеу, дәйек сӛздің ережелерін 

қолдану, ғылыми зерттеу тақырыбына 

презентация-баяндаманы қалыптастыру 

дағдыларын меңгереді 

5 1 ON1 

ON4 

ON6 

Изучаются особенности академического письма, 

реферирование и аннотирование в рамках науч-

ного контекста. Докторанты приобретают навыки 

создания и оформления текста научно-

исследовательской работы, научной статьи, ис-

пользования правил цитирования, формирования 

презентации-доклада на тему научного исследо-

вания. 

We study the features of academic writing, ab-

stracting and annotation within the scientific 

context. Doctoral students acquire the skills to 

create and design the text of a research paper, 

scientific article, use citation rules, and create a 

presentation report on the topic of scientific re-

search. 



БП/Ж

ООК 

БД/ВК 

GZA/ 

MNI 

/MSR 

7202 

Ғылыми зерттеу 

әдістері / Мето-

ды научных  

исследований / 

Methods of Sci-

entific Research 

Философиялық аспектілер, ғылыми таным 

методологиясы, ғылыми зерттеудің құрылы-

мы, кезеңдері зерттеледі, теориялық зерттеу, 

модельдеу және зерттеуді анықтау 

әдістерімен таныстырады. Методология 

негіздерімен, теориялық бағыттармен және 

олардың ӛкілдерімен таныстырады. Ғылыми 

әдістердің дағдыларын меңгереді, экспери-

менттерді қолданады, ғылыми гипотезаларды 

қалыптастырады, пікірталастырады, заңды-

лықтарды, ережелер жиынтығын анықтайды, 

ғылыми ақпаратты іздестіруді, жинақтауды, 

ӛңдеуді жүргізеді. 

5 1 ON2 

ON4 

ON5 

Изучаются философские аспекты, методоло-

гия научного познания, структуры, этапы 

научного исследования, знакомит с методами 

теоретического исследования, моделирования 

и определения исследования. Знакомит с ос-

новами методологии, теоретическими 

направлениями и их представителями. 
Овладевают навыками научных методов, ис-

пользуют эксперименты, формируют науч-

ные гипотезы, дискуссируют, определяют за-

кономерности, совокупность положений, 

производят поиск, накопление, обработку 

научной информации. 

The author studies the philosophical aspects, 

methodology of scientific knowledge, structures, 

stages of scientific research, introduces the 

methods of theoretical research, modeling and 

definition of research. Introduces the basics of 

methodology, theoretical directions and their 

representatives. They master the skills of scien-



tific methods, use experiments, form scientific 

hypotheses, discuss, determine patterns, a set of 

provisions, search, accumulate, and process sci-

entific information 

 

 

Тарих ғылы-

мының теори-

ясы және ғы-

лыми  

мектептер / 

Теория истори-

ческой науки и 

научные шко-

лы 

БП/ТК 

БД/КВ 

ZhTМ

OT / 

OIKGI 

/ 

NHCG

H 7203 

Жаһандық тарих 

мәнмәтініндегі 

отан тарихы / 

Отечественная 

история в кон-

тексте глобаль-

ной истории / 

Native history in 

the context of 

global history 

 

Пәннің теориялық-методологиялық және 

пікірталас мәселелерін зерттеу кәсіби зертте-

ушілер мен басушыларды дайындауды қам-

тамасыз етеді. Білім мен іскерліктер 

жаһандық тарих контекстінде Отандық та-

рихтың әдіснамалық мәселелерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. Оқылатын курстың 

әдіснамасы бойынша тарихи мәтінді түсіну 

және интерпретациялау дағдыларын меңгеру 

Қазақстанның әлемдік тарихи кеңістіктегі 

рӛлін анықтаудағы теориялық-әдіснамалық 

тәсілдерді анықтауға мүмкіндік береді. 

5 1 ON1 

ON4 

 

Изучение теоретико-методологических и 

дискуссионных проблем дисциплины обеспе-

чит подготовку профессиональных исследо-

вателей и преподавателей. Знания и умения 

позволят исследовать методологические про-

блемы Отечественной истории в контексте 

глобальной истории. Овладение навыками 

осмысления и интерпретации исторического 

текста по методологии изучаемого курса поз-

воляют определить теоретико-

методологические подходы в определении 

роли Казахстана в мировом историческом 

пространстве. 

The study of theoretical and methodological and 

debatable problems of the discipline will provide 

training for professional researchers and re-

searchers. Knowledge and skills will allow us to 



study the methodological problems of national 

history in the context of global history. Master-

ing the skills of understanding and interpreting 

the historical text according to the methodology 

of the course under study allows you to deter-

mine the theoretical and methodological ap-

proaches to determining the role of Kazakhstan 

in the world historical space. 

БП/ТК 

БД/КВ 

TDZZh 

/ NIII / 

ISHS 

7203 

Тарихи дерек-

терді зерттеудегі 

жаңалықтар / 

Новации в изу-

чении историче-

ских источников 

/ Innovations in 

the study of 

historical sources 

 

Тарихи дереккӛздерді зерттеудегі 

жаңалықтармен танысу, белгілі бір әлеумет-

тік жағдайларда пайда болатын тарихи құбы-

лыс ретінде дереккӛзді зерттеу. Тәсіл тарихи 

таным дереккӛзінің гносеологиялық та-

биғатын зерттеумен байланысты. Басқа ғы-

лымдардағы принциптік мәселелерді баяндау 

әдістемесі, кӛздерді талдау принциптері, та-

рихи зерттеудің терминологиялық аппараты 

зерттеледі. Ғылыми зерттеу кезінде мұрағат-

тарда жұмыс істеу ережелері қалыптасады. 

5 1 ON4 

ON7 

 

Ознакомление с новациями в изучении исто-

рических источников, изучение источника 

как исторического явления, возникающих в 

определенных социальных условиях времени. 

Подход увязывается с изучением гносеологи-

ческой природы источника – исторического 

познания. Изучается методология освещения 

принципиальных вопросов в других науках, 

принципы анализа источников, усваиваются 

терминологический аппарат исторического 

исследования. Формируются правила работы 

в архивах при научном исследовании.  



Familiarization with innovations in the study of 

historical sources, the study of the source as a 

historical phenomenon that occurs in certain so-

cial conditions of time. The approach is linked to 

the study of the epistemological nature of the 

source – historical knowledge. The methodology 

of covering fundamental issues in other Scienc-

es, the principles of source analysis, and the ter-

minology of historical research are studied. The 

rules for working in archives during scientific 

research are formed. 

КП/ТК 

ПД/КВ  

KZTO

T / 

CTSI / 

CTMH 

7301-

02 

Қазіргі тарих-

намадағы ӛрке-

ниеттік теория / 

Цивилизацион-

ная теория в со-

временной исто-

риографии / 

Civilizational 

theory in modern 

historiography 

 

Қазіргі тарихнамадағы әлемдік ӛркениет 

үрдісінің Даму бағыттары мен заңдылықта-

рын зерттеу. Ӛркениетті талдау прин-

циптерін, әртүрлі ӛркениеттерді немесе ӛрке-

ниетті аймақтарды қазіргі заманғы зертте-

ушілердің салыстыру дағдыларын меңгеру. 

Әлемдік ӛркениеттер тарихының негізгі кате-

гориялық аппаратын, оның периодизациясын, 

ӛркениеттердің негізгі тарихи типтерін және 

әр түрлі мәдениеттердің ерекше ерекшелік-

терін зерттеу. 

5 1 ON2 

ON6 

Изучение закономерностей и направлений 

развития мирового цивилизационного про-

цесса и специфики цивилизаций в современ-

ной историографии. Овладение принципами 

цивилизационного анализа, навыками сопо-

ставления разных цивилизаций или цивили-

зационными регионами современными 

исследователями. Изучение основного кате-

гориального аппарата истории мировых ци-

вилизаций, ее периодизации, основных исто-

рических типов цивилизаций и специфиче-



ских особенностей различных культур. 

Study of the laws and directions of the develop-

ment of the world civilizational process and the 

specifics of civilizations in modern historiog-

raphy. Mastering the principles of civilizational 

analysis, skills of comparing different civiliza-

tions or civilizational regions by modern re-

searchers. Study of the main categorical appa-

ratus of the history of world civilizations, its pe-

riodization, the main historical types of civiliza-

tions and specific features of various cultures. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

ShTM

D / 

TVISh 

/ TEHS 

7301-

02 

Шығыс тарихи 

мектептердің 

дәстүрлері / 

Традиции во-

сточной истори-

ческой школы/ 

Traditions of the 

eastern historical 

school 

 

Шығыс мектебінің ежелгі заманнан қазіргі 

уақытқа дейінгі теориялары мен тарихын, 

белгілі теориялық бағыттар мен олардың 

ӛкілдерімен, ғылыми пікірталас дағдыларын 

зерттеу. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге 

асырады; тарихи фактілерді талдауда ерекше 

және жалпы бӛледі. Дереккӛздерді талдайды, 

ғылыми әдістерді, эксперименттерді қол-

данады, ғылыми гипотезаларды қалыптасты-

рады, пікірталастар жүргізеді, ғылыми 

заңдылықтарды, ережелерді анықтайды, 

ақпаратты іздестіруді, жинақтауды, ӛңдеуді 

жүргізеді. 

5 1 ON4 

ON7 

Изучение теорий истории восточной школы 

с древности по настоящее время, известных 

теоретических направлений и их представи-

телями, навыков научной дискуссии. Осу-

ществляют научно-исследовательскую рабо-

ту; выделяют особенное и общее в анализе 

исторических фактов. Анализируют источ-

ники, применяют научные методы, экспери-

менты, формируют научные гипотезы, ведут 



дискуссию, выявляют научные закономерно-

сти, положения, производят поиск, накопле-

ние, обработку информации. 

Study of theories and history of the Eastern 

school from ancient times to the present, well-

known theoretical directions and their represent-

atives, skills of scientific discussion. Carry out 

research work; identify special and General in 

the analysis of historical facts. They analyze 

sources, apply scientific methods, experiments, 

form scientific hypotheses, conduct discussions, 

identify scientific regularities, positions, search, 

accumulate and process information. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

ETMD 

/ TEISh 

/ TEHS 

7301-

02 

Еуропалық та-

рихи 

мектептердің 

дәстүрлері / 

Традиции евро-

пейской истори-

ческой школы / 

The traditions of 

European 

historical school 

 

Еуропалық тарихи мектептің ежелгі заманнан 

қазіргі уақытқа дейінгі тарихын, белгілі тео-

риялық бағыттарды және олардың ӛкіл-

дерімен зерттеу. Ғылыми пікірталас дағдыла-

рын қалыптастыру. Ғылыми зерттеуді жүзеге 

асырады; тарихи фактілерде басты және 

екінші дәрежелі бӛледі. Дерек кӛздерін тал-

дайды, ғылыми әдістерді, эксперименттерді 

қолданады, гипотезаларды қалыптастырады, 

пікірталастар жүргізеді, ғылыми заңды-

лықтарды, ережелер жиынтығын айқындай-

ды, ақпаратты іздестіруді, жинақтауды, ӛңде-

уді жүргізеді. 

5 1 ON4 

ON7 

Изучение истории европейской исторической 

школы с древности по настоящее время, из-

вестных теоретических направлений и их 

представителями. Формирование навыков 

научной дискуссии. Осуществляют научное 

исследование; выделяют главное и второсте-

пенное в исторических фактах. Анализируют 



источники, применяют научные методы, экс-

перименты, формируют гипотезы, ведут дис-

куссию, выделяют научные закономерности, 

совокупность положений, производят поиск, 

накопление, обработку информации. 

Study of the history of the European historical 

school from ancient times to the present, the 

known theoretical directions and their represent-

atives. Formation of skills of scientific discus-

sion. Carry out scientific research; identify the 

main and secondary in historical facts. They ana-

lyze sources, apply scientific methods, experi-

ments, form hypotheses, conduct a discussion, 

identify scientific regularities, a set of provi-

sions, search for, accumulate, and process infor-

mation. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

ETAN / 

TMOE 

/ TMFE 

7301-

02 

Еуразиялықтың 

теориялық-

әдіснамалық 

негіздері / Тео-

ретико-

методологиче-

ские основы 

евразийства/ 

Theoretical and 

methodological 

foundations of 

Eurasianism 

 

Қазіргі тарихнамада кӛрсетілген жекелеген 

мемлекеттердің ерекшеліктері мен евразия 

теориясының даму бағыттары, заңдылықта-

рын зерттеу. Қазіргі зерттеушілердің зертте-

ген Еуразиялық аймақтың әр түрлі мемлекет-

тері арасындағы салыстырудың негізгі прин-

циптерін, дағдыларын меңгеру. Еуразияшыл-

дық теориясының негізгі категориялық аппа-

ратын, оның теориялық-әдіснамалық 

негіздерін, мемлекеттердің тарихи ерек-

шеліктерін және әр түрлі мәдениеттердің 

ӛзіндік ерекшеліктерін зерттеу. 

5 1 ON4 

ON7 

Изучение закономерностей, направлений раз-

вития теории евразийства и специфики от-

дельных государств, отраженных в современ-

ной историографии. Овладение основными 

принципами анализа, навыками сопоставле-



ния между разными государствами евразий-

ского региона, которые были исследованы 

современными исследователями. Изучение 

основного категориального аппарата теории 

евразийства, ее теоретико-методологических 

основ, исторических типов государств и спе-

цифических особенностей различных 

культур. 

Study of regularities, trends in the development 

of the theory of Eurasianism and the specifics of 

individual States reflected in modern historiog-

raphy. Mastering the basic principles of analysis, 

skills of comparison between different States of 

the Eurasian region, which have been studied by 

modern researchers. Study of the main categori-

cal apparatus of the theory of Eurasianism, its 

theoretical and methodological foundations, his-

torical types of States and specific features of 

various cultures. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

TGZT / 

INST / 

HSMT 

7301-

02 

Тарих ғылымы 

және заманауи 

теориялар / Ис-

торическая 

наука и совре-

менные теории / 

Historical science 

and the modern 

theories 

 

Пәнді теорияларды сыни талдау, қазіргі 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің концеп-

циялары негізінде оқыту, зерттеу есептерін 

шешу, зерттеу жүргізу білімдерін меңгеруді 

қамтамасыз етеді, нәтижелер ұлттық, ха-

лықаралық басылымдарда жарияланады. 

Зерттеу жүргізу, теориялық методологиямен, 

білімді жаңарту, жаңа ақпаратты іздеу және 

пайдалану, оның ішінде қазіргі заманғы ақпа-

раттық технологияларды қолдану дағдыла-

рын қалыптастырады. 

5 1 ON4 

ON7 

Изучение дисциплины на основе критическо-

го анализа теорий, концепций современных 

социогуманитарных дисциплин, обеспечит 



овладение знаниями решения исследователь-

ских задач, проведения исследования, резуль-

таты публикуются в национальных, между-

народных изданиях. Формирует навыки в 

проведении исследований, с теоретической 

методологией, в обновлении знаний, поиска и 

использования новой информации, в том 

числе с использование современных инфор-

мационных технологий. 

The study of the discipline on the basis of a criti-

cal analysis of theories and concepts of modern 

socio-humanitarian disciplines, will provide 

knowledge of solving research problems, con-

ducting research, the results are published in na-

tional and international publications. Develops 

skills in conducting research with theoretical 

methodology, updating knowledge, searching for 

and using new information, including the use of 

modern information technologies. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

TAGP / 

NPIM / 

SPHM 

7301-

02 

Тарихи 

әдіснамадағы 

ғылыми пара-

дигма / Научная 

парадигма в ис-

торической ме-

тодологии / The 

scientific 

paradigm in 

historical 

methodology 

 

Тарихи методологиядағы ғылыми парадигма-

ның мәселелері туралы, қазіргі тарихнама-

дағы ӛзекті теориялық үрдістер туралы, оқы-

тудан кейінгі теориялық және практикалық 

қызметте, зерттеу және талдау жұмысында 

білімді қолдану туралы түсініктер қалыптаса-

ды. Кәсіби субдисциплина ретінде тарих 

әдіснамасын дамыту. Ғылыми пікірталас 

жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Зерттеу 

жұмыстарын жүзеге асырады; Тарихи 

фактілерде басты және екінші дәрежені 

бӛледі. 

5 1 ON2 

ON4 

 

Формируются представления о проблемах 

научной парадигмы в исторической методо-



логии, об актуальных теоретических тенден-

циях современной историографии, примене-

ние знаний в теоретической и практической 

деятельности после обучения, в исследова-

тельской и аналитической работе. Развитие 

методологии истории как профессиональной 

субдисциплины. Формирование навыков ве-

дения научной дискуссии. Осуществляют ис-

следовательскую работу; выделяют главное и 

второстепенное в исторических фактах. 

The authors form ideas about the problems of the 

scientific paradigm in historical methodology, 

current theoretical trends in modern historiog-

raphy, the application of knowledge in theoreti-

cal and practical activities after training, in re-

search and analytical work. Development of the 

methodology of history as a professional subdis-

cipline. Formation of skills for conducting scien-

tific discussion. Carry out research work; identi-

fy the main and secondary in historical facts. 

КП/ТК 

ПД/КВ 

TZAZh 

/ MNII 

/ MIHR 

7301-

02 

Тарихи зертте-

улердегі әдісте-

мелік 

жаңалықтар / 

Методологиче-

ские новации в 

исторических 

исследованиях / 

Methodological 

innovations in 

historical research 

 

Докторанттарды тарихи зерттеулерді зертте-

удегі әдіснамалық жаңалықтармен танысты-

ру. Басқа ғылыми салалардағы принципті 

мәселелерді бір мезгілде жариялағанда 

әдіснамалық ұстанымдар, дереккӛздерді сыни 

талдау принциптері зерделенеді, тарихи зерт-

теудің терминологиялық аппараты 

меңгеріледі. Мұрағаттардың, кітапханалар-

дың оқу залдарында, зерттеудің барлық 

кезеңдерінде ғылыми жұмысты ұйымдасты-

руда жұмыстың негізгі ережелері қалыптаса-

ды. 

5 1 ON3 

ON4 

ON7 

 



Ознакомление докторантов c методологиче-

скими новациями в изучении исторических 

исследований. Изучаются методологические 

позиции при одновременном освещении 

принципиальных вопросов в других научных 

областях, принципы  критического анализа 

источников, усваиваются терминологический 

аппарат исторического исследования. Фор-

мируются основные правила работы в чи-

тальных залах архивов, библиотек, в органи-

зации научной работы на всех этапах иссле-

дования. 

Familiarization of doctoral students with meth-

odological innovations in the study of historical 

research. Methodological positions are studied 

while covering fundamental issues in other sci-

entific fields, the principles of critical analysis of 

sources, and the terminological apparatus of his-

torical research is assimilated. The basic rules of 

work in the reading rooms of archives, libraries, 

in the organization of scientific work at all stages 

of research are formed. 

 КП/ТК 

ПД/КВ 

TTMM

/ PMIP 

/ MRW 

7301-

02 

Тарих таным ме-

тодологиясының 

мәселелері / 

Проблемы мето-

дологии истори-

ческого позна-

ния / The 

methodology of 

research work 

 

Тарих методологиясының мәселелері туралы, 

қазіргі тарихнаманың теориялық үрдістері 

туралы түсінік, оқуды аяқтағаннан кейін тео-

риялық және практикалық қызметте, зерттеу 

және талдау жұмысында білімді қолдану. 

Кәсіби субдәндік ретінде тарих әдіснамасы-

ның пайда болу және даму тарихы, тарих-

намаға теориялық-әдіснамалық кӛзқарас, 

қазіргі тарихнаманың ӛзекті теориялық тен-

денциялары, ғылыми тарихи дискурстың 

айырмашылықтары. 

5 1 ON2 

ON3 

ON4 

ON7 



Представление о проблемах методологии ис-

тории, о теоретических тенденциях совре-

менной историографии, применение знаний в 

теоретической и практической деятельности 

по окончании учебы, в исследовательской и 

аналитической работе. Историю возникнове-

ния и развития методологии истории как 

профессиональной субдисциплины, теорети-

ко-методологические подходы к историопи-

санию, актуальные теоретические тенденции 

современной историографии, отличия науч-

ного исторического дискурса. 

Understanding the problems of the methodology 

of history, the theoretical trends of modern histo-

riography, the application of knowledge in theo-

retical and practical activities after graduation, in 

research and analytical work. The history of the 

origin and development of the methodology of 

history as a professional subdiscipline, theoreti-

cal and methodological approaches to historiog-

raphy, current theoretical trends in modern histo-

riography, differences in scientific historical dis-

course. 

Кәсіби практи-

калар / Про-

фессиональные 

практики 

БП/ 

ЖООК 

БД/ВК 

PP /РР 

/ РР 

8204 

Педагогикалық 

практика /  

Педагогическая 

практика / 

Pedagogical 

practice 

Докторанттар болашақ табысты 

педагогикалық қызмет үшін бакалавриатта 

және магистратурада сабақтар ӛткізуге 

тартылады. Докторанттар сабақ ӛткізу 

кезінде тиісті пән бойынша топтық жұмысты 

ұйымдастырады; білім алушылардың ӛзіндік 

жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асырады 

және олардың нәтижелерін бақылайды. 

10 3 ON3 

ON7 

Докторанты привлекаются к проведению за-

нятий в бакалавриате и магистратуре для 



успешной будущей педагогической деятель-

ности. Докторанты организуют  работу груп-

пы по соответствующей дисциплине при про-

ведении занятий; осуществляют организацию 

самостоятельной работы обучающихся и кон-

тролируют их результаты. 

Doctoral students are involved in teaching un-

dergraduate and master students for a successful 

future teaching activity. Doctoral students organ-

ize the work of groups in the relevant discipline 

during classes; carry out the organization of in-

dependent work of students and monitor their 

results. 

КП/Ж

ООК 

ПД/ВК 

ZP/ IP/ 

RP 

8303 

Зерттеу практи-

касы / Исследо-

вательская прак-

тика / Research 

practice 

Зерттеу практикасы кезінде докторлар 

отандық және шетелдік ғылымның жаңа 

теориялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерін зерделейді, сондай-ақ 

диссертациялық зерттеуде ғылыми 

зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану, экспериментальды деректерді ӛңдеу 

және интерпретациялау машықтарын бекітеді 

10 4 ON2 

ON4 

ON6 

 Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, ме-

тодологические и технологические достиже-

ния отечественной и зарубежной науки, а 

также закрепляют практические навыки при-

менения современных методов научных ис-

следований, обработки и интерпретации экс-

периментальных данных в диссертационном 

исследовании 

 During the research practice, the doctoral stu-

dents study the latest theoretical, methodological 

and technological achievements of domestic and 



foreign science, as well as consolidate the practi-

cal skills of applying modern methods of scien-

tific research, processing and interpretation of 

experimental data in the dissertation research 

Докторанттың 

ғылыми-

зерттеу 

жұмысы / 

Научно-

исследователь-

ская работа 

докторанта 

 

ДҒЗЖ/ 

НИРД 
 Тағылымдама-

дан ӛтуді және 

докторлық дис-

сертацияны 

орындауды 

қамтитын докто-

ранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы  / Науч-

но-

исследователь-

ская работа док-

торанта,  

включая про-

хождение ста-

жировки и вы-

полнение док-

торской диссер-

тации / Research 

work of a doctoral 

student, including 

internship and 

writing a doctoral 

dissertation   

 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

докторантураның білім беру 

бағдарламасының бейініне сәйкес келеді, 

ғылым мен практиканың уақытша теориялық, 

әдістемелік және технологиялық 

жетістіктеріне негізделеді, компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, деректерді 

ӛңдеу мен интерпретациялаудың қазіргі 

заманғы әдістеріне негізделеді, ғылыми 

зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып орындалады 

123 1-6 ON1 

ON2 

ON4 

ON6 

Научно-исследовательская работа докторанта  

соответствует профилю образовательной 

программы докторантуры, основывается на 

современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и прак-

тики, базируется на современных методах 

обработки и интерпретации данных с приме-

нением компьютерных технологий, выполня-

ется с использованием современных методов 

научных исследований. 

The research work of the doctoral student  

corresponds to the profile of the educational pro-

gram of doctoral studies, is based on the current 

theoretical, methodological and technological 

achievements of science and practice, modern 

methods of processing and interpretation of data 

using computer technology, is done using mod-

ern methods of scientific research 



Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая атте-

стация 

ҚА/ 

ИА 
 Докторлық дис-

сертацияны жазу 

және қорғау  / 

Написание и за-

щита докторской 

диссертации /      

Writing and 

defending a 

doctoral 

dissertation 

 12 6  

    Барлығы / Итого 180   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


