
 



  Базалық пәндер/ Базовые дисциплины 

 

 

№ 

Академия

лық  

кредиттер

де/ в 

академиче

ских 

кредитах 

 

Пән тізімі/ 

Перечень дисциплин 

1 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ежелгі Қазақстан тарихы/ История древнего 

Казахстана 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  
Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып хронологиялық тұрғыдан 

студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать студентам обширный 

фактологической материал в хронологической последовательности, основываясь на достижениях 

современной истроической науки Казахстана; 

Білуі тиіс/Знать: Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып 

хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать 

студентам обширный фактологической материал в хронологической последовательности, 

основываясь на достижениях современной истоической науки Казахстана; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қазақстанның ежелгі дәуірдегі  тарихи-этномәдени процестерінің 

негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау; / определить основные этапы и своеобразие 

историко-этнокультурных процессов в древности; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; / умение 

самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық 

принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической эволюции, 

умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Пәннің мақсаты - ежелгі дәуірден бастап V ғасырға дейінгі аралықта өздерінің туған жерінің 

тарихын білуге, өздерінің Отанында мақтаныш сезімін қалыптастыруға және олардың тарихына 

араласуына үйрету. Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы аумағында адамзат қоғамының 

қалыптасу үдерісін анықтау үшін бастапқы көздерден тұрады./ Цель дисциплины древняя 

история Казахстана- дать обучающимся знания по истории родного края с древнейших времен до 

V в.н.э., сформировать у них чувство гордости за свое отечество, сопричастности к его истории.  
Курс дреней истории Казахстана призван на конкретном историческом материале, используя 

первоисточники, раскрыть процесс становления человеческого общества на современной 

территории Республики Казахстан. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:   Ежелгі Қазақстан тарихы пәнінің  мақсаты  - 

ежелгі дәуірден бастап V ғасырға дейінгі аралықта туған өлкенің тарихын білуге, өз елінде 

мақтаныш сезімін қалыптастыруға, тарихына араласуға үйрету. Қазақстан тарихының тарихы 

нақты тарихи материалға негізделген Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы аумағында 

адамзат қоғамының қалыптасу үдерісін анықтау үшін бастапқы көздерден тұрады./ Цель 

дисциплины древняя история Казахстана- дать обучающимся знания по истории родного края с 

древнейших времен до V в.н.э., сформировать у них чувство гордости за свое отечество, 

сопричастности к его истории.Курс дреней истории Казахстана призван на конкретном 
историческом материале, используя первоисточники, раскрыть процесс становления 

человеческого общества на современной территории Республики Казахстан. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қазақстанның ортағасырлар тарихы/ История 

средневекового Казахстана  

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Ежелгі және ортағасырлық Қазақстан тарихы/ 

Древняя и средневековая история Казахстана. 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып хронологиялық тұрғыдан 

студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать студентам обширный 

фактологической материал в хронологической последовательности, основываясь на достижениях 

современной истоической науки Казахстана; 

Білуі тиіс/Знать: Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып 
хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать 

студентам обширный фактологической материал в хронологической последовательности, 

основываясь на достижениях современной истоической науки Казахстана; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Қазақстанның ежелгі дәуірдегі және ортағасырлардағы тарихи-

этномәдени процестерінің негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау; / определить 

основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных процессов в древности; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 



Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық 

принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической эволюции, 

умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәннің мақсаты - 

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы, ежелгі дәуірден VII ғасырға дейін өздерінің 

туған жерінің тарихын білуге, өз Отанында мақтаныш сезімін қалыптастыруға және оның 
тарихына қатысуына үйрету. Қазақстанның ежелгі ортағасырлық тарихының негізгі бағыты, 

тарихи дереккөздермен, адамзат қоғамының қалыптасу үдерісін, Қазақстан Республикасының 

заманауи аумағында прото-мемлекеттердің пайда болуын анықтауға арналған./ Цель дисциплины 

древняя и средневековая история Казахстана- дать обучающимся знания по истории родного края 

с древнейших времен до VII в.н.э., сформировать у них чувство гордости за свое отечество, 

сопричастности к его истории. Курс древней  средневековой истории Казахстана призван на 

конкретном историческом материале, используя первоисточники, раскрыть процесс становления 

человеческого общества, зарождение протогосударств  на современной территории Республики 

Казахстан. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты - ежелгі дәуірден 7 ғасырға дейін 

өздерінің туған жерінің тарихын білуге, өз елінде мақтаныш сезімін қалыптастыруға және 

олардың тарихына араласуға үйрету үшін, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы. 

Қазақстанның ежелгі ортағасырлық тарихының негізгі бағыты, тарихи дереккөздермен, адамзат 

қоғамының қалыптасу үдерісін, Қазақстан Республикасының заманауи аумағында прото-

мемлекеттердің пайда болуын анықтауға арналған./Цель дисциплины древняя и средневековая 

история Казахстана- дать обучающимся знания по истории родного края с древнейших времен до 

VII в.н.э., сформировать у них чувство гордости за свое отечество, сопричастности к его истории. 

Курс древней  средневековой истории Казахстана призван на конкретном историческом 

материале, используя первоисточники, раскрыть процесс становления человеческого общества, 

зарождение протогосударств  на современной территории Республики Казахстан. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:талап етілмейді/ не требуется 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қазақстанның ортағасырлар тарихы/ История  

средневекового Казахстана 

2 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Бұл пәнді оқыту барысында студенттерде алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы. 

дамуы мен құлауы туралы ғылыми түсінік қалыптасуы керек; / при изучении данной дисциплины 

у студента должно сформироваться научное понимание возникновения, развития и упадка первых 

государственных образований, протогосударств, необходимых в процессе реконструкции 

всемирного экономического процесса; 

Білуі тиіс/Знать: бұл пәнді оқыту барысында студенттерде алғашқы мемлекеттік 

құрылымдардың пайда болуы. дамуы мен құлауы туралы ғылыми түсінік қалыптасуы керек; / при 

изучении данной дисциплины у студента должно сформироваться научное понимание 
возникновения, развития и упадка первых государственных образований, протогосударств, 

необходимых в процессе реконструкции всемирного экономического процесса;  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  ерте дүние тарихы курсының ерекшеліктерін түсіндіруге қажет 

методикалық негіздерді білуі; / методические аспекты в объяснении особенностей изучаемого 

курса истории древнего мира 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   ерте дүние тарихы жөніндегі деректерді топтай 

білуге және олдардан мәлімет ала білуге; / уметь классифицировать источники про истории 

древнего мира и извлекать из них информацию; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Тарихи зерттеу техникасы мен жекеше әдістеме 

сұрақтарын қарастырады; / Рассматривает технику изучения и некоторые вопросы обучения.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  «Ежелгі дүние тарихы» пәнін 

оқып үйрену мақсаты - ежелгі әлем тарихы туралы кешенді пән ретінде жүйелі білімді 

қалыптастыру, оның кезеңділігі мен адамзат қоғамының тарихындағы келесі қадамды 

сипаттайтын негізгі процестерді таныстыру және сынып қоғамының қалыптасуы мен 

дамуындағы маңызды заңдар мен ерекшеліктерді айқындау./ Целью изучения дисциплины 

«История Древнего мира» является формирование систематизированных знаний об истории 

Древнего мира как о комплексной дисциплине, ознакомление с ее периодизацией и основными 

процессами, характеризующими очередную ступень в истории человеческого общества и 
освещающими важнейшие закономерност и и особенности в становлении и развитии классового 

общества. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:«Ежелгі дүние тарихы» пәнін оқып үйренудің басты 

мақсаты - ежелгі әлем тарихы туралы күрделі тәртіп ретінде жүйелі білімді қалыптастыру, оның 

кезеңділігі мен адамзат қоғамының тарихындағы келесі қадамды сипаттайтын негізгі 

процестермен танысу және сынып қоғамының қалыптасуы мен дамуындағы маңызды заңдар мен 

ерекшеліктерді айқындау./ Целью изучения дисциплины «История Древнего мира» является 

формирование систематизированных знаний об истории Древнего мира как о комплексной 



дисциплине, ознакомление с ее периодизацией и основными процессами, характеризующими 

очередную ступень в истории человеческого общества и освещающими важнейшие 

закономерност и и особенности в становлении и развитии классового общества. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Археология/ Археология 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Орта ғасыр тарихы/ История средних веков 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины  Ежелгі құлиленуші мемлекеттердің құрылуы 

мен дамуы/ Строение и развитие древних рабовладельческих государств Пәннің мақсаты 

және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: 

Бұл пәнді оқыту барысында студенттерде алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы. 

дамуы мен құлауы туралы ғылыми түсінік қалыптасуы керек; / при изучении данной дисциплины 

у студента должно сформироваться научное понимание возникновения, развития и упадка первых 

государственных образований, протогосударств, необходимых в процессе реконструкции 

всемирного экономического процесса;  

Білуі тиіс/Знать: бұл пәнді оқыту барысында студенттерде алғашқы мемлекеттік 

құрылымдардың пайда болуы. дамуы мен құлауы туралы ғылыми түсінік қалыптасуы керек; / при 

изучении данной дисциплины у студента должно сформироваться научное понимание 

возникновения, развития и упадка первых государственных образований, протогосударств, 

необходимых в процессе реконструкции всемирного экономического процесса;  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  ерте дүние тарихы курсының ерекшеліктерін түсіндіруге қажет 
методикалық негіздерді білуі; / методические аспекты в объяснении особенностей изучаемого 

курса истории древнего мира 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   ерте дүние тарихы жөніндегі деректерді топтай 

білуге және олдардан мәлімет ала білуге; / уметь классифицировать источники про истории 

древнего мира и извлекать из них информацию; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Тарихи зерттеу техникасы мен жекеше әдістеме 

сұрақтарын қарастырады; / Рассматривает технику изучения и некоторые вопросы обучения. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  «Ежелгі құл иеленуші 

мемлекеттердің құрылуы мен дамуы» пәнін оқудың мақсаты - ежелгі әлем тарихы туралы күрделі 

тәртіп ретінде жүйеленген білімді қалыптастыру, оның кезеңділігі мен адамзат қоғамының 

тарихындағы тағы бір кезеңді сипаттайтын негізгі процестерді тану және класс қоғамының 

қалыптасуы мен дамуындағы ең маңызды заңдар мен ерекшеліктерді айқындау. /Целью изучения 

дисциплины «Строение древних рабовладельческих государств» является формирование 

систематизированных знаний об истории Древнего мира как о комплексной дисциплине, 

ознакомление с ее периодизацией и основными процессами, характеризующими очередную 

ступень в истории человеческого общества и освещающими важнейшие закономерност и и 

особенности в становлении и развитии классового общества. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:«Ежелгі құл иеленуші мемлекеттердің құрылуы мен 
дамуы» пәнін оқып үйрену мақсаты - ежелгі әлем тарихы туралы күрделі тәртіп ретінде 

жүйеленген білімді қалыптастыру, оның кезеңділігі мен адамзат қоғамының тарихындағы басқа 

кезеңді сипаттайтын негізгі процестерді тану және сынып қоғамының қалыптасуы мен 

дамуындағы ең маңызды заңдар мен ерекшеліктерді айқындау./ Целью изучения дисциплины 

«Строение древних рабовладельческих государств» является формирование 

систематизированных знаний об истории Древнего мира как о комплексной дисциплине, 

ознакомление с ее периодизацией и основными процессами, характеризующими очередную 

ступень в истории человеческого общества и освещающими важнейшие закономерности и 

особенности в становлении и развитии классового общества. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Археология/ Археология 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Орта ғасыр тарихы/ История средних веков  

3 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Археология 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Болашақ тарихшыларды археология пәнінің тарих ғылымында алатын орнымен, міндеттерімен 

тәсілдері және даму тарихымен танысу; / ознокомить будущих историков с познанием археологии 

и методами исследования археологических памятиков. 

Білуі тиіс/Знать:  археология пәні жөнінде анықтама алу; / сформировать представление о 

предметной области археологии; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:тарихи оқиғалар мен факторларға талдау жасап үйрену; / научить 

анализировать и обогащать исторические события и факты; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  археологияның деректерді өңдеу әдістерін 

түсіндіру; / разъяснить специфику и методы обработки археологических источников 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарихшыларды археология пәнінің 

тарих ғылымында алатын орнымен, міндеттерімен тәсілдері және даму тарихымен танысу; / 
ознокомить будущих историков с познанием археологии и методами исследования 

археологических памятиков. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәннің негізгі мақсаты 

археологиялық көздерді зерттеу және олардың тарихи ғылымдағы археологияның рөлі, 

археологияның қазіргі даму деңгейін көрсету болып табылады. /Главной целью дисциплины 



является исследование археологических источников и их роли археологии в исторической науке, 

отражение современного уровня развития археологии. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Археология пәні ежелгі дәуір мен кейінгі орта 

ғасырлардағы адамзат қоғамы дамуының заңдылықтарын зерттейтін. Жазбаша ескерткіштер 

болмаған жағдайда оны материалдық ескерткіштер арқылы зерделейтін ғылым саласы болып 

табылады. Сол себепті де археология бүкіл әлемде тарихқа қызығушылық танытатындар үшін аса 
маңызды да. қажетті ғылым ретінде есептелінеді. . Археология пәні тарих ғылымының бір саласы 

бола отырып . Қазақстан Респуликасының кәзіргі территориясындағы адамзат қоғамының 

қалыптасу процесін нақты заттай деректерге сүйене отырып ашып көрсетеді./Предметом 

археологии являются закономерности развития человеческого общества древнего и позднего 

средневековья. В отсутствие письменных памятников это - область науки, которая изучает их 

через материальные памятники. Вот почему археология так важна для тех, кто интересуется 

историей во всем мире. как необходимая наука. Археология - это область исторической науки. 

Раскрывает процесс формирования человеческого общества на современной территории 

Республики Казахстан на основе фактических данных. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақстан археологиясы/ Археология 

Казахстана 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Болашақ тарихшыларды археология пәнінің тарих ғылымында алатын орнымен, міндеттерімен 

тәсілдері және даму тарихымен танысу; / ознокомить будущих историков с познанием археологии 

и методами исследования археологических памятиков. 

Білуі тиіс/Знать:  археология пәні жөнінде анықтама алу; / сформировать представление о 

предметной области археологии; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:тарихи оқиғалар мен факторларға талдау жасап үйрену; / научить 

анализировать и обогащать исторические события и факты; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  археологияның деректерді өңдеу әдістерін 

түсіндіру; / разъяснить специфику и методы обработки археологических источников 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарихшыларды археология пәнінің 
тарих ғылымында алатын орнымен, міндеттерімен тәсілдері және даму тарихымен танысу; / 

ознокомить будущих историков с познанием археологии и методами исследования 

археологических памятиков. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Пәннің негізгі мақсаты - 

Қазақстанның археологиялық көздерін және олардың тарихи ғылымдағы археологиядағы рөлін, 

Қазақстандағы археологияның қазіргі даму деңгейін көрсету./ Главной целью дисциплины 

является исследование археологических источников Казахстана и их роли археологии в 

исторической науке, отражение современного уровня развития археологии Казахстана. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:  Пәннің негізгі мақсаты - Қазақстанның 

археологиялық көздерін және тарихи процестерді қалпына келтірудегі рөлін, сондай-ақ тарихи 

ғылымдағы Қазақстанның археологиясының идеологиялық маңыздылығы мен рөлін, 
Қазақстанның археологиясының қазіргі даму деңгейін көрсету және талдау./ Главной целью 

дисциплины является исследование археологических источников Казахстана и их роли  в 

реконструкции исторического процесса, а также мировоззренческого значения и роли археологии 

Казахстана а исторической науке, отражение современного уровня развития археологии 

Казахстана. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Тарихи өлкетану/ Историческое краеведение 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері жан-жақты  білу қажет / знать актуальные 

проблемы изучения и преподавания истории краеведения 

Білуі тиіс/Знать:  Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері жан-жақты  білу қажет / знать 

актуальные проблемы изучения и преподавания истории краеведения 
 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелерін сараптай білу / 

анализировать актуальные проблемы изучения и преподавания истории краеведения  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері 

бойынша саралауға дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки анализировать актуальные 

проблемы изучения и преподования истории краеведения 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Өлкетану пән ретінде. Өлкетану пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Өлкетану жұмысының 

бағыттары. Археологиялық дерек көздер және оладың өлкетану жұмыстарына пайдаланылуы. 
Этнология, оның өлкетану тарихын оқып білудегі ролі. Тарихи мәдени ескерткіштер. 



Қазақстандағы өлкетану ісінің бағыттары; / Предмет и задачи краеведения. Становление и 

развитие краеведения. Истоки краеведение. Археологические источники Казахстана и их 

использование в краеведческой работе. Памятники архитектуры и искусства как источники по 

изучению родного края. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу/ 
Продемонстрировать знания и понимание в этой области, в том числе передовые знания в 

области обучения. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Елтану/ Страноведение.  

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Өлкетану/ Краеведение 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері жан-жақты  білу қажет / знать актуальные 

проблемы изучения и преподавания истории краеведения 

Білуі тиіс/Знать:  Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері жан-жақты  білу қажет / знать 

актуальные проблемы изучения и преподавания истории краеведения 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелерін сараптай білу / 

анализировать актуальные проблемы изучения и преподавания истории краеведения  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:Өлкетану тарихын оқытудың өзекті мәселелері 
бойынша саралауға дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки анализировать актуальные 

проблемы изучения и преподования истории краеведения 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ быть компетентным в решении профессиональных 

проблем в профессиональном общении. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Өлкетану пән ретінде. Өлкетану пәнінің мақсаттары мен міндеттері. Өлкетану жұмысының 

бағыттары. Археологиялық дерек көздер және оладың өлкетану жұмыстарына пайдаланылуы. 

Этнология, оның өлкетану тарихын оқып білудегі ролі. Тарихи мәдени ескерткіштер. 

Қазақстандағы өлкетану ісінің бағыттары; /Предмет и задачи краеведения. Становление и 

развитие краеведения. Истоки краеведение. Археологические источники Казахстана и их 
использование в краеведческой работе. Памятники архитектуры и искусства как источники по 

изучению родного края. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу/ 
Продемонстрировать знания и понимание в этой области, в том числе передовые знания в 

области обучения.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:талап етілмеді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Елтану/ Страноведение 

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Мұражайтану және мұрағаттану/ Музееведение 

и архивоведение 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Білуі тиіс/Знать:  студенттер өздігінен мемлекеттік документтерге экспертиза мен зерттеу 
әдістерін жасап, белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын 

көздейді./ студенты имеют возможность самостоятельно изучать и разрабатывать методы 

экспертизы и исследования в государственных документах. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:   Әлем  мұражайларының жұмыс тәжірибесі, олардың 

типологиясына, тарихи-мәдени зерттеулері туралы жан-жақты пайымдаулар жасау;/ уметь 

высказывать исчерпывающие суждения об опыте музеев всего мира, их типологии и историко-

культурных исследованиях. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  Студенттерге қазіргі әлемдегі  мұражай және 

ондағы жүргізіліп жатқан жұмыстарды меңгерген және құжаттарды жинақтау, сақтау 

методикасымен өздігінен анализдеу қабілеттерінің болуы тиіс./ Студенты должны хорошо знать 

музей и его работу в современном мире, а также уметь самостоятельно анализировать методику 

сбора и хранения документов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: студенттер өздігінен мемлекеттік документтерге 

экспертиза мен зерттеу әдістерін жасап, белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын көздейді./ студенты имеют возможность самостоятельно изучать и 

разрабатывать методы экзаменов и исследований в государственных документах. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Қазақстандағы мұражай ісі 

және мұражайтану пәні студенттерді теориялық музейтану және қолданбалы музейтанудың 

негізгі анықтамаларымен, ілімдерімен, сондай-ақ, концепцияларымен таныстыру болып 

табылады./ Предметом музейного дела и музейного дела в Казахстане является знакомство 

студентов с основными определениями, доктринами и концепциями теоретического музейного и 

прикладного музейного образования. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Әлемдік мұражай ісі және мұражайтануды 
оқытудың өзектілігі және  негізгі ерекшеліктері жөніндегі анықтама және оның тарих ғылымында 



алатын ролі бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу;/ Продемонстрировать знание и понимание 

мировых музейных дел и актуальности музейных исследований и их роли в исторической науке. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  талап етілмейді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Мұрағаттану негіздері/ Основы архивоведения 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Білуі тиіс/Знать:  студенттер өздігінен мемлекеттік документтерге экспертиза мен зерттеу 
әдістерін жасап, белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын 

көздейді./ студенты имеют возможность самостоятельно изучать и разрабатывать методы 

экспертизы и исследования в государственных документах. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:   Әлем  мұрағаттарының  жұмыс тәжірибесі, олардың 

типологиясына, тарихи-мәдени зерттеулері туралы жан-жақты пайымдаулар жасау;/ уметь 

высказывать исчерпывающие суждения об опыте архивов всего мира, их типологии и историко-

культурных исследованиях. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  Студенттерге қазіргі әлемдегі  мұрағат және 

ондағы жүргізіліп жатқан жұмыстарды меңгерген және құжаттарды жинақтау, сақтау 

методикасымен өздігінен анализдеу қабілеттерінің болуы тиіс./ Студенты должны хорошо знать 

работу архивов и его работу в современном мире, а также уметь самостоятельно анализировать 

методику сбора и хранения документов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: студенттер өздігінен мемлекеттік документтерге 

экспертиза мен зерттеу әдістерін жасап, белгілі бір дәрежеде білім алуды өздігінен жалғастыру 

қабілеттерінің болуын көздейді./ студенты имеют возможность самостоятельно изучать и 

разрабатывать методы экзаменов и исследований в государственных документах. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Мұрағат ісінің тарихы – бұл 

арнайы ғылыми пән, «мұрағат туралы ғылым» теориялық, құқықтық және әдістемелік 

мәселелерін зеттейді./ Архивная история - это особая научная дисциплина, в которой 

рассматриваются теоретические, правовые и методологические вопросы, связанные с архивной 

наукой. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: «Мұрағат ісінің тарихы» пәнді оқу нәтижесінде 

студент білуге тиіс: адамзаттың әлеуметтік жадындағы мұрағаттардың орны; Қазақстандағы 
мұрағаттану ісінің дамуының қазіргі жағдайы мен келешегі; ҚР мұрағаттану қорының 

ұйымдастыруы мен басқару ерекшеліктерін қарастырады/ В результате изучения дисциплины 

«История архивов» студент должен знать: место архивов в социальной памяти человечества; 

Современное состояние и перспективы развития архивного дела в Казахстане; Рассмотрены 

особенности организации и управления архивным фондом РК. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  талап етілмейді/ не требуется 

6 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Орта ғасырлардағы Европа және Америка 

елдерінің тарихы/ История стран Европы иАмерики в средние века 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: «Орта ғасырлар тарихы» мен 

«феодализм» түсінігінің шығуы және оның мәні. Жерге феодалдық меншіктің орнауы, оның 

түрлері және өзіне тән ерекшеліктері. Феодалдық рента және оның негізгі формалары. Қоғамның 
иерархиялық құрылысы, вассалдық- лендік жүйе. Орта ғасырлық қоғамның макро және микро 

жүйесі. / Курс истории средних веков посвящен истории возникновения, развития, расцвета и 

упадка феодальной формации в странах Западной Европы, Византии, государствах южных и 

западных славян, а также у народов неславянских странах Центральной и Юго- Восточной 

Европы.  

Білуі тиіс/Знать:  Орта ғасырлардағы Батыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі және өзекті 

мәселелерін анықтап, оладың мазмұнын ашу; / отражение важнейших процессов и 

закономерностей развития среднеекового общества, отдельных регионов и стран Европы, 

Америки;  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  орта ғасырлық кезеңнің кеңістік шеңберін білу; / определить 

основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных процессов в средних веках   

Дағдыларды меңгеруі тиіс: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  умение самостоятельно, 
критически подходить научной литературе при подготовке. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Орта ғасырдар – феодалдық 

қатынастардың тууы , қалыптасыуы , гүлденуі және ыдырауының , қазіргі Еуропа 

мемлекеттерінің және оның ұлттар мен ұлыстардан пайда болуы және азаматтың пайда болуының 

маңызды кезеңі.Орта ғасырларда римдік- котоликтік, православиелік және протестанттық 

шіркеудің және христиандық діни ілімнің негізі қалыптасады. Кейінгі антикалық немесе 

варварлықтан дамығын қалалық және рыцарлық мәдениет, университететердің пайда болуы, 

Қайта өркендеу дәуірінде нақты көрініс тапқа гуманистік көзқарастың тууына дейін қоғамның 
рухани дамуында тереңдеген әлеуметтік қайшылықтар , қырғын соғыстар, әртүрлі эпидемиялар, 



еркін ойды басып- жаныштау, отарлық жүйенің басталуы/ 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Европа,   Америка елдерінің елдерінің оқытудың 

өзектілігі және негізгі ерекшеліктері жөніндегі анықтама және оның тарих ғылымында  алатын 

ролі бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Европа, Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы/ 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Орта ғасырлардағы Батыс елдерінің тарихы/ 

Средневековая история стран Запада 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: «Орта ғасырлар тарихы» мен 

«феодализм» түсінігінің шығуы және оның мәні. Жерге феодалдық меншіктің орнауы, оның 

түрлері және өзіне тән ерекшеліктері. Феодалдық рента және оның негізгі формалары. Қоғамның 

иерархиялық құрылысы, вассалдық- лендік жүйе. Орта ғасырлық қоғамның макро және микро 

жүйесі. / Курс истории средних веков посвящен истории возникновения, развития, расцвета и 

упадка феодальной формации в странах Западной Европы, Византии, государствах южных и 

западных славян, а также у народов неславянских странах Центральной и Юго- Восточной 

Европы.  

Білуі тиіс/Знать:  Орта ғасырлардағы Батыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі және өзекті 

мәселелерін анықтап, оладың мазмұнын ашу; / отражение важнейших процессов и 
закономерностей развития среднеекового общества, отдельных регионов и стран Европы, 

Америки;  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  орта ғасырлық кезеңнің кеңістік шеңберін білу; / определить 

основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных процессов в средних веках   

Дағдыларды меңгеруі тиіс: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  умение самостоятельно, 

критически подходить научной литературе при подготовке. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Орта ғасырдар – феодалдық 

қатынастардың тууы , қалыптасыуы , гүлденуі және ыдырауының , қазіргі Еуропа 
мемлекеттерінің және оның ұлттар мен ұлыстардан пайда болуы және азаматтың пайда болуының 

маңызды кезеңі.Орта ғасырларда римдік- котоликтік, православиелік және протестанттық 

шіркеудің және христиандық діни ілімнің негізі қалыптасады. Кейінгі антикалық немесе 

варварлықтан дамығын қалалық және рыцарлық мәдениет, университететердің пайда болуы, 

Қайта өркендеу дәуірінде нақты көрініс тапқа гуманистік көзқарастың тууына дейін қоғамның 

рухани дамуында тереңдеген әлеуметтік қайшылықтар , қырғын соғыстар, әртүрлі эпидемиялар, 

еркін ойды басып- жаныштау, отарлық жүйенің басталуы/ 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Европа,   Америка елдерінің елдерінің оқытудың 

өзектілігі және негізгі ерекшеліктері жөніндегі анықтама және оның тарих ғылымында  алатын 

ролі бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира   

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Европа, Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы/ 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

7 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Орта ғасырлардағы Азия және Африка 

елдерінің тарихы/ История стран Азии иАфрики в средние века 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  Орта ғасырлар дәуірінде Шығыс 

елдерінде, яғни Азия және Африканың әр түрлі аймақтарында пайда болып, өмір сүрген 

мемлекеттік құрылымдардың тарихын зерттеу болып табылады. 

Білуі тиіс/Знать:  Орта ғасырлардағы Шығыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі және өзекті 

мәселелерін анықтап, оладың мазмұнын ашу; / отражение важнейших процессов и 

закономерностей развития среднеекового общества, отдельных регионов и стран Азии, Африки;  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  орта ғасырлық кезеңнің кеңістік шеңберін білу; / определить 

основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных процессов в средних веках   

Дағдыларды меңгеруі тиіс: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  умение самостоятельно, 
критически подходить научной литературе при подготовке. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Азия және Африка елдерінің 

жаңа тарихын оқып-үйренудің мақсаты дүние жүзі тарихының даму заңдылықтарын терең танып 

білу және Шығыс қоғамдарының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының нақты 

материалдары негізінде ол елдердің тарихын терең оқып үйрену./  Целью изучения новой истории 

стран Азии и Африки является глубокое понимание закономерностей развития мировой истории 

и изучение истории этих стран на основе конкретных материалов о социально-экономическом и 

политическом развитии восточных обществ. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Азия және Африка елдерінің оқытудың өзектілігі 



және негізгі ерекшеліктері жөніндегі анықтама және оның тарих ғылымында  алатын ролі 

бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу: 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира    

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Азия, Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы/ 

Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Еуразияның орта ғасырлар тарихы/ История 

Евразии в средние века 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

«Орта ғасырлар тарихы» мен «феодализм» түсінігінің шығуы және оның мәні. Жерге феодалдық 

меншіктің орнауы, оның түрлері және өзіне тән ерекшеліктері. Феодалдық рента және оның 

негізгі формалары. Қоғамның иерархиялық құрылысы, вассалдық- лендік жүйе. Орта ғасырлық 

қоғамның макро және микро жүйесі. / Курс истории средних веков посвящен истории 

возникновения, развития, расцвета и упадка феодальной формации в странах Западной Европы, 

Византии, государствах южных и западных славян, а также у народов неславянских странах 

Центральной и Юго- Восточной Европы.  

Білуі тиіс/Знать:   Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі 

және өзекті мәселелерін анықтап, оладың мазмұнын ашу; / отражение важнейших процессов и 

закономерностей развития среднеекового общества, отдельных регионов и стран Европы, 

Византии, Азии и Африки;  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: орта ғасырлық кезеңнің кеңістік шеңберін білу; / определить 

основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных процессов в средних веках 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Орта ғасырлар пәнінің мақсаты  

- Еуропаның, Азияның орта ғасырлар кезіндегі терең білімін беру. Еуропадағы халықтардың 

көші-қоны дәуіріндегі ежелгі немістердің, ғұндардың әлеуметтік құрылымы. 11-15 ғасырларда 

Батыс Еуропаның ортағасырлық мәдениеті, Византия. Ерте феодалдық араб мемлекетінің дамуы 
мен дамуы. Целью дисциплины История средних веков является дать глубокие знания о Европе , 

Азии на рубеже античности и средневековья. Общественный строй древних германцев, гунны в 

эпоху великого переселения народов в Европе. Средневековая культура Западной Европы  

Византии в 11-15 вв. Образование и развитие раннефеодального арабского государства. 

Орта ғасыр тарихын  оқытудың өзектілігі және негізгі ерекшеліктері жөніндегі анықтама және 

оның тарих ғылымында  алатын ролі бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу:  

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:  Еуразия елдерінің жаңа тарихын оқып-үйренудің 

мақсаты дүние жүзі тарихының даму заңдылықтарын терең танып білу және Батыс 

қоғамдарының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының нақты материалдары негізінде ол 

елдердің тарихын терең оқып үйрену./  Целью изучения новой истории стран Евразии является 

глубокое понимание закономерностей развития мировой истории и изучение истории этих стран 
на основе конкретных материалов о социально-экономическом и политическом развитии 

западных обществ. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Ежелгі дүние тарихы/ История древнего мира 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Европа, Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы/ 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки   

8 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы/ 

Средневековая история Казахстана 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстан  территориясындағы тарихи процестердің жалпы және ерекше тұстарын анықтауды, 

тарихи заңдылықтар мен себеп-салдарлы байланыстарды ажыратып алуды 

қалыптастыру.Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген 

фактілерге толы материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау.Ортағасырлардағы 

тарихи процестердің негізгі кезеңдері мен тарихи этномәдениетінің ерекшеліктерін анықтау/ 
Государства на территории Казахстана (VІ-ХІІ вв.).  Кыпчакское ханство. Кидани.  Территория 

Казахстана в системе мировой цивилизации.  Казахстан в монгольскую эпоху. Ослабление 

Золотой Орды и ее падение. Государство Тимура.  

Білуі тиіс/Знать:  Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып 

хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать 

студентам обширный фактологической материал в хронологической последовательности, 

основываясь на достижениях современной истоической науки Казахстана; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Қазақстанның орта дәуірдегі  тарихи-этномәдени процестерінің 

негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау; / определить основные этапы и своеобразие 

историко-этнокультурных процессов в средних веках; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  
умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 



Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Тарихи процестердің негізгі 

бағыттарын ашып, Еуразия халықтарының тарихымен байланысты және Қазақстан аумағында 

болған тарихи оқиғаларды көрсету. /Изучение истории Казахстана в период VI- нач. XVIII в., 
раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, 

происходившие на территории Казахстна во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов 

Евразии. 

Бұл пәнді оқу барысында студент әлемдік тарихи тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи 

дамуының негізгі кезеңдері туралы жалпы қоғамтану, әлем тарихы мен Қазақстан тарихынан 

бұрынғы алған білімдеріне қайта ой елегіен өткізу, - Тарихи білім берудің негіздерін күнделікті 

ғылыми жұмысында қолдана білу; тарихи оқиғалардың табиғи мәнін ашып көрсету, оларға баға 

беруді, тарихи деректер мен құжаттар, тарихнамалық әдебиеттермен жұмыс жүргізуді және оны 

сараптауды, тарихи білім берудің талаптарын, ғылыми - методологиялық негіздерін меңгеруі 

қажет. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: VI- XVIII ғасырлардағы  Қазақстан тарихын 

зерттеу. Тарихи үдерістердің негізгі бағыттарын айқындау, Еуразия халықтарының тарихымен 
өзара қарым-қатынаста және Қазақстан аумағында болған тарихи оқиғаларды көрсету және 

зерттеу, тарихи фактілерге сүйене отырып материалдарды талдау./ Изучение истории Казахстана 

в период VI- нач. XVIII в., раскрыть главные направления исторических процессов, показатьи 

исследовать исторические события, происходившие на территории Казахстна во взаимосвязи и 

взаимодействии с историей народов Евразии. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Ежелгі Қазақстан тарихы/ История древнего Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қазақстанның жаңа заман тарихы/ Новая история Казахстана 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақстан территориясындағы орта ғасырлық 

мемлекеттердің құрылу тарихы/ История формирования средневековых государств на 

территории Казахстана. 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстан  территориясындағы тарихи процестердің жалпы және ерекше тұстарын анықтауды, 
тарихи заңдылықтар мен себеп-салдарлы байланыстарды ажыратып алуды 

қалыптастыру.Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген 

фактілерге толы материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау.Ортағасырлардағы 

тарихи процестердің негізгі кезеңдері мен тарихи этномәдениетінің ерекшеліктерін анықтау/ 

Государства на территории Казахстана (VІ-ХІІ вв.).  Кыпчакское ханство. Кидани.  Территория 

Казахстана в системе мировой цивилизации.  Казахстан в монгольскую эпоху. Ослабление 

Золотой Орды и ее падение. Государство Тимура.  

Білуі тиіс/Знать:  Қазақстанның қазіргі  ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып 

хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру; / дать 

студентам обширный фактологической материал в хронологической последовательности, 

основываясь на достижениях современной истоической науки Казахстана; 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Қазақстанның орта дәуірдегі  тарихи-этномәдени процестерінің 

негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау; / определить основные этапы и своеобразие 

историко-этнокультурных процессов в средних веках; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, 

тарихилық принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической 

эволюции, умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Тарихи процестердің негізгі 

бағыттарын ашып, Еуразия халықтарының тарихымен байланысты және Қазақстан аумағында 

болған тарихи оқиғаларды көрсету. /Изучение истории Казахстана в период VI- нач. XVIII в., 

раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, 
происходившие на территории Казахстна во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов 

Евразии. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: VI- XVIII ші кезеңде Қазақстан тарихын зерттеу. 

Ерте мемлекеттің қалыптасуын қалыптастыру және нығайту, тарихи процестердің негізгі 

бағыттарын анықтау, Қазақстан аумағында Еуразия халықтарының тарихы мен өзара қарым-

қатынасында тарихи оқиғаларды көрсету және талдау./ Изучение истории Казахстана в период 

VI- нач. XVIII в.,в пору становления и укрепления ранних государственных образований,  

раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, 

происходившие на территории Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов 

Евразии. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Ежелгі Қазақстан тарихы/ История древнего Казахстана 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қазақстанның жаңа заман тарихы/ Новая история Казахстана 



9 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақстанның жаңа заман тарихы/ Новая 

история Казахстана 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Тарих пәнінің  болашақ мамандарын даярлау барысында, жаңа замандағы Қазақстан тарихындағы 

оқиғаларды объективті түрде қарастыру. Білімгерлерге тақырыптар арқылы жаңа мәліметтерді 

сараптап, сұрыптау арқылы, өзіндік тың пікір  қалыптастыру.Қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
экономикалық құбылыстарды талдауда ғылыми қағидаларды меңгеру, тарихи білімдерді 

құрайтын фактілік материалдар негізін білу./ При подготовке будущих историков роль истории 

Казахстана в новое время является важным предметов, требующий объективного рассмотрения. В 

материалах курса освещены проблемы общественно- политической жизни, национально- 

освободительные войны против царизма. 

Білуі тиіс/Знать: Қазақстан тарихының жаңа кезеңіне байланысты құжаттар және 

материалдармен, сонымен қатар тарихшылардың теориялық зерттеулерімен танысу; /изучить 

процесс трансформации Казахского ханства в колониальный придаток Российской империи, 

рассматривая это с объективных исторических позиций  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  сол уақыттағы жағдайларға концептуальды бағыттағы 

көзқарастарға баға беру; / уметь оценить события с позиций новых научных концептуальных 

подходов; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық 

принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической эволюции, 

умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Тарихқа, тарихи бастауларға, тәжербиеге біз қаншама терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі 

жағдайыды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз. Бұл аса жауапты іс-мемлекеттік және 

қоғамдық салалардың барлығына білікті, жоғары мамандандырылған кадрлар даярлауда 

айырықша роль атқарады./ Основные этапы формирования казахской общественности. Основная 

роль отводится вопросам патриотического воспитания студентов.. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: «Қазақстанның жаңа заман тарихы» пәнінің 

мақсаты - ауызша, жазбаша және материалдық дереккөздер негізінде Қазақстанның аумағында 

жаңа уақыт дәуіріне терең түсінік беру. Пәннің негізгі мақсаттары – Қазақстанның жаңа заман  

тарихы бойынша студенттердің білім жүйесін қалыптастыру және дамыту, Қазақстан аумағында 

ресейлік протекторатының қалыптасу процесінің ерекшеліктерін қарау./ Целью дисциплины 

Новая история Казахстана является дать глубокие представления об эпохе нового времени на 

территории Казахстана на основе разнообразных устных, письменных и материальных 

источниках.Основными задачами дисциплины являются формирование и развитие у студентов 

систему знаний по истории Казахстана нового времени, рассмотреть особенности процесса 

становления Российского протектората на территории Казахстана. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы/ Средневековая история 
Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Новейшая история 

Казахстана 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақстанның жаңа замандағы ішкі және 

сыртқы саясаты/ Внешняя и внутренняя политика Казахстана  в новое время 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Тарих пәнінің  болашақ мамандарын даярлау барысында, жаңа замандағы Қазақстан тарихындағы 

оқиғаларды объективті түрде қарастыру. Білімгерлерге тақырыптар арқылы жаңа мәліметтерді 

сараптап, сұрыптау арқылы, өзіндік тың пікір  қалыптастыру.Қоғамдық-саяси, әлеуметтік-

экономикалық құбылыстарды талдауда ғылыми қағидаларды меңгеру, тарихи білімдерді 

құрайтын фактілік материалдар негізін білу./ При подготовке будущих историков роль истории 

Казахстана в новое время является важным предметов, требующий объективного рассмотрения. В 

материалах курса освещены проблемы общественно- политической жизни, национально- 
освободительные войны против царизма. 

Білуі тиіс/Знать: Қазақстан тарихының жаңа кезеңіне байланысты құжаттар және 

материалдармен, сонымен қатар тарихшылардың теориялық зерттеулерімен танысу; /изучить 

процесс трансформации Казахского ханства в колониальный придаток Российской империи, 

рассматривая это с объективных исторических позиций  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  сол уақыттағы жағдайларға концептуальды бағыттағы 

көзқарастарға баға беру; / уметь оценить события с позиций новых научных концептуальных 

подходов; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық 
принцип негізінде тарихи өткенімізді талдай білу; / понимание законов исторической эволюции, 

умение анализировать историческое прошлое на основе принципа историцизма 



Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Тарихқа, тарихи бастауларға, тәжербиеге біз қаншама терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі 

жағдайыды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз. Бұл аса жауапты іс-мемлекеттік және 

қоғамдық салалардың барлығына білікті, жоғары мамандандырылған кадрлар даярлауда 

айырықша роль атқарады./ Основные этапы формирования казахской общественности. Основная 

роль отводится вопросам патриотического воспитания студентов. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Қазақстанның жаңа замандағы ішкі және сыртқы 

саясаты пәннің мақсаты- жазбаша және материалдық дерек көздеріне негізделген Қазақстанның 

аумағында жаңа уақыт дәуірін терең түсіну болып табылады. Пәннің негізгі мақсаттары - 

Қазақстан тарихында жаңа заманның тарихы бойынша студенттердің білім жүйесін 

қалыптастыру және дамыту, Қазақстан аумағында ресейлік протекторатының қалыптасу 

процесінің ерекшеліктерін қарау./ Целью дисциплины Внешняя и внутренняя политика 

Казахстана в новое время является дать глубокие представления об эпохе нового времени на 

территории Казахстана на основе разнообразных устных, письменных и материальных 

источниках.Основными задачами дисциплины являются формирование и развитие у студентов 

систему знаний по истории Казахстана нового времени, рассмотреть особенности процесса 

становления Российского протектората на территории Казахстана. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы/ Средневековая история 
Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Новейшая история 

Казахстана 

10 ТК/КВ 6 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Теориялық деректану, тарихнама/ 

Теоретическое источниковедение, историография 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Деректану, тарихнама – тарих білімінің жек саласы. Деректанудың, тарихнаманың тарихшы 

мамандарды даярлаудағы орны.  

Теория источниковедения и историографии как самостоятельная отрасль науки. Теория 

источниковедения. Оснавные методологические принципы источниковедения. Проблема 

классификации исторических источников. 

Білуі тиіс/Знать:  Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін білу қажет / знать 
теоретические и методологические проблемы историографии, источниковедении  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Тарих ғылымының методологиялық көзқарастарын жасай алу 

қажет/ исследовать теоретические и методологические проблемы историографии, 

источниковедении 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін, көзқарастар 

түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки теоретические и методологические 

проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 
Әдістеме, әдістер, тарихи зерттеулердің тәсілдері, тарихи дерек және тарихи   факт. Деректану 

пәні. Деректану жән тарихи зерттеулер. Деректагу теориясы. Дереутану және қосалқы тарихи 

пәндер. Тарихи деректі анықтау. Тарихи деректерді сыныптау проблемасы. Тарихи деректер 

эволюциясы. Деректанудың негізгі үрдістері.  

Деректермен жұмыс істеудің жолдары. Тарихи деректерді талдау әдістемесі.   Деректерді іздеу 

және табу (деректанулық эвристика). Деректердің пайда болуын сынау (сыртқы сын). 

Деректердің шынаййылық деңгейін анықтау (ішкісын). Деректерден алынған мәліметтерді өңдеу 

әдістері эәне оларды нақты зерттеулерге пайдалану. Қолданбалы деректану. Ұлттық төл деректер 

және оларды талдау ерекшеліктері. Кеңестік кезеңінің тарихи деректері./Стадии работы 

исследователя  над источниками. Периодическая печать как исторический источник. Источники 

личного происхождения. Статические источники. Исторические источники современности. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Курстың мақсаты: нақты тарихи мәселелерді шешу 
үшін тарихнамалық базаны қалыптастыру; тарихты зерттеген зерттеушілердің жұмысының 

объективті және субъективті аспектілерін анықтау; алдыңғы тарихнаманың жетістіктерін талдау; 

тарихтағы қазіргі заманғы тарихнама жетістіктерін зерттеу; ұлттық тарихи ғылымның 

құндылықтарын зерделеу; тарихтың әртүрлі мәселелері бойынша ғалымдардың қазіргі 

көзқарастары мен түсініктерімен танысу./ Цель курса: формирование у студентов знаний и 

представлений исторических трудов, накопленных в предшествующий период по истории.  

Задачи курса: формирование историографической базы для решения конкретных исторических 

проблем; выявить объективные и субъективные стороны работ исследователей, изучавших 

историю; проанализировать достижения предшествующей историографии; изучить достижения 

новейшей историографии по истории; изучить заслуги отечественной исторической науки; 

ознакомление с современными взглядами и концепциями ученых по различным проблемам 
истории. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 



Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Шет елдер тарихының тарихнамасы/ 

Историография зарубежных стран. 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Тарихнаманың  түрлері. Жазба деректермен жұмыс істеу әдістері. Тарихнамалық  талдау. 

«Иллиада» және «Одиссея» ежелгі дүние тарихынығң деректері ретінде. Гомердің «Тарихы» 

дүниежүзілік тарихты жасаудың алғашқы тәжірибесі. Конфуцийдің қанатты сөздері ежелгі Қытай 

тарихының деректері ретінде. Батырлық эпос тарихи дерек ретінде. Жылнама жазудың тарихы.  

  Историография Древнего Востока, Греций и Рима. Историография феодализма. 

Гуманистическая историография. Историография российского феодализма. Историческое знание 

раннегог нового времени зарубежных стран.  
Білуі тиіс/Знать:  Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін білу қажет / знать 

теоретические и методологические проблемы историографии, источниковедении  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Тарих ғылымының методологиялық көзқарастарын жасай алу 

қажет/ исследовать теоретические и методологические проблемы историографии, 

источниковедении 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін, көзқарастар 

түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки теоретические и методологические 

проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Жылнама жасаудағы 

субьективтік және обьективтік факторлар. Жылнамаларды зерттеудің әдістемесі. «Бағзы замандар 

повесі» Батыс Еуропаның деректері. Кәдуілгі құқық жазбалары (ордонанс, падент, мандат, 

новелла)./ Исторические школы Европы Интерпретация исторического ппроцесса в философских 

системах ХІХв. Историческая мысль и профессиональная историография второй половины ХІХ –

начала ХХв. Исследование истрии стран Азии и Африки в ХІХ-ХХвв. Историография истории 

стран Европы и Америки ХХвв. Кризисы и революци в историческом познании. Казахстанская 

историография по новой и новейшей истории зарубежных стран. Новые проблемы и новые 

подходы в начале ХХІ в. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Бұл курстың мақсаты болашақ өмірге және кәсіби 

қызметке қажетті тарихи білімнің ортақ негізін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің негізгі міндеті: ғылымның категориялық құрылымын анықтау; субъектіге қызығушылық 
тудырады; тарихи-тарихи-тарихи құбылыстардың табиғатын талдау қабілетін дамыту./ Целью 

данного курса является формирование общих основ исторических знаний, необходимых для 

дальнейшей жизни и в профессиональной деятельности. Основная задача изучения дисциплины 

заключается в следующем: раскрыть категориальный строй наук; формировать интерес к 

предмету; развивать умение анализировать природу исторических и историографических 

явлений. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

Жиынтығ
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Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины 

№  
 

 
Пән тізімі/ 

Перечень дисциплин 

1 2 4 

1 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Түркі тілдес халықтарының ұлы ғұламалары/ 

Великие мыслители Тюркского народа 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Пәнді оқыту барысында студенттерге қазақ өркениетінің дамуына сүбелі үлес қосқан дала 

ғұламаларының қазақ мемлекетінің қалыптасуы мен даму тарихына қосқан үлестері туралы білім 

беріледі.Түркі тілдес халықтардың  ортағасырлық ғұламалары мен кеңестік дәуірге дейінгі 

тарихы, олардың негізгі бағыттары, ұлттық сананың дамуы, қазақ өркениет ошақтарының 

қалыптасуы жан – жақты қарастырылады./ Творчество ученых и мыслителей казахской степи 

является веским свидетельством того, что древнетюркское письмо обладало политическим, 

государство образующим признаком, традиции которого достигли совершенства в последующих 

веках. Сохранение живого тюркского языка способствовало росту этнического самосознания, 

расцвету литературных, культурных и теологических традиций. Наряду с арабским и персидским 



языками , тюркский был литературным языком огромного мусульманского мира 

Білуі тиіс/Знать: Түркі тілдес гұламалардың іргелі мәселелерін, жалпы және арнайы 

ұғымдарын, оқыту процесінде әртүрлі әдістемелік тәсілдерін тану, тарихты оқыту барысындағы  

заңдылықтарын, оның тиімділігін, жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту негізінде практикалық 

дағдыларын, тарихи пәндердің мақсатын, мазмұны және оқыту әдісін қарастырады; / 

Рассматривает фундаментальные истории великих мыслителей Тюркского народа, общепринятые 
и специальные понятия; познание различных методических традиций в исследовании и освоении 

процесса обучения истории в целях повышения его эффективности; практические навыки по 

применнению основ обучения в соответствии с учетом возрастных особенностей. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: оқытудың әр түрлі әдістері мен бағыттарын үйрену, оқудың 

мазмұнымен және педагогикалық құралдарымен танысу; / знать методы обучения, способов 

учебной деятельности 

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  оқытудың мақсатын нақты қоя білу, тарихты оқытудағы 

жаңашылдықты қолдана білу; / уметь конкретизировать цели обучения;знать инновации в 

обучении истории 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: негізгі тарихи фактілерді, теориялық 

тұжырымдарды бөліп көрсету; / знать основные приемы  изложения главных исторических 

фактов;  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

 Еліміз егемендік алғаннан кейін әлемдегі сандаған елдермен түрлі саладағы байланыстар 

жасалып, қазақ халқының тәуелсіздігі мойындалып, еліміздің ұстанған бағыт-бағдарлары 

айқындалды. Туысқан халықтардың жақындасуына қолайлы нәтижелерге қол жеткізілді. Бұл 

мәселеде түркі тілдес халықтардың бір-бірімен байланысы, достық пен ынтымақтастық қарым-

қатынастардың орнығуына ғылым мен өнер барынша ықпал етуі тиіс. Түрлі тарихи оқиғалар мен 

аласапыран уақыт үстемдігі түбі бір түріктерді бір-бірінен алыстатып, әдеп-ғұрып, салт-

дәстүрлері тамырлас халықтардың өмірлеріне «өзіндік» өзгерістер жасағаны баршаға аян. / 
Культурологическая ценность знаний, приобретенных в процессе познания методов и 

методологии исследования комплекса источников, нацеленных на познание истории зарождения, 

формирования и развития артефакта, представляют собой основные способы определения 
исторической значимости, памятников культуры тюркских народов и способности выделения его 

особенностей в системе мировых ценностей. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты - қазақ даласының ғалымдары мен 

ойшылдарының шығармашылығын зерттеу, себебі бұл көне түркілік жазба кейінгі ғасырларда 

жетілдірілген дәстүрге ие саяси, мемлекеттік қалыптасқан сипатқа ие екендігінің айқын дәлелі. 

Тұрмыстық түркі тілінің сақталуы этникалық сәйкестіктің өсуіне, әдеби, мәдени және 

теологиялық дәстүрлердің өркендеуіне ықпал етті. Араб және парсы тілдерімен қатар, түркілік 

мұсылман әлемінің әдеби тілі болды./ Цель дисциплины- изучение творчества ученых и 

мыслителей казахской степи так как это является веским свидетельством того, что 

древнетюркское письмо обладало политическим, государство образующим признаком, традиции 

которого достигли совершенства в последующих веках. Сохранение живого тюркского языка 
способствовало росту этнического самосознания, расцвету литературных, культурных и 

теологических традиций. Наряду с арабским и персидским языками , тюркский был 

литературным языком огромного мусульманского мира. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Түрік халықтарының тарихы/ История тюркских народов 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Елтану/ Страноведение 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Орта Азияда билік еткен әулеттердің саяси 

портреті(IX-XIX ғ.ғ)/ Политические портреты среднеазиатских правителей(IX-XIX в.в) 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Пәнді оқыту барысында студенттерге қазақ өркениетінің дамуына сүбелі үлес қосқан дала 

ғұламаларының қазақ мемлекетінің қалыптасуы мен даму тарихына қосқан үлестері туралы білім 

беріледі.Түркі тілдес халықтардың  ортағасырлық ғұламалары мен кеңестік дәуірге дейінгі 

тарихы, олардың негізгі бағыттары, ұлттық сананың дамуы, қазақ өркениет ошақтарының 

қалыптасуы жан – жақты қарастырылады./ Творчество ученых и мыслителей казахской степи 

является веским свидетельством того, что древнетюркское письмо обладало политическим, 

государство образующим признаком, традиции которого достигли совершенства в последующих 

веках. Сохранение живого тюркского языка способствовало росту этнического самосознания, 

расцвету литературных, культурных и теологических традиций. Наряду с арабским и персидским 

языками , тюркский был литературным языком огромного мусульманского мира 

Білуі тиіс/Знать: Түркі тілдес гұламалардың іргелі мәселелерін, жалпы және арнайы 

ұғымдарын, оқыту процесінде әртүрлі әдістемелік тәсілдерін тану, тарихты оқыту барысындағы  
заңдылықтарын, оның тиімділігін, жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту негізінде практикалық 

дағдыларын, тарихи пәндердің мақсатын, мазмұны және оқыту әдісін қарастырады; / 

Рассматривает фундаментальные истории великих мыслителей Тюркского народа, общепринятые 

и специальные понятия; познание различных методических традиций в исследовании и освоении 

процесса обучения истории в целях повышения его эффективности; практические навыки по 

применнению основ обучения в соответствии с учетом возрастных особенностей. 



Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: оқытудың әр түрлі әдістері мен бағыттарын үйрену, оқудың 

мазмұнымен және педагогикалық құралдарымен танысу; / знать методы обучения, способов 

учебной деятельности 

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  оқытудың мақсатын нақты қоя білу, тарихты оқытудағы 

жаңашылдықты қолдана білу; / уметь конкретизировать цели обучения;знать инновации в 

обучении истории 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: негізгі тарихи фактілерді, теориялық 

тұжырымдарды бөліп көрсету; / знать основные приемы  изложения главных исторических 

фактов;  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

 Еліміз егемендік алғаннан кейін әлемдегі сандаған елдермен түрлі саладағы байланыстар 

жасалып, қазақ халқының тәуелсіздігі мойындалып, еліміздің ұстанған бағыт-бағдарлары 

айқындалды. Туысқан халықтардың жақындасуына қолайлы нәтижелерге қол жеткізілді. Бұл 

мәселеде түркі тілдес халықтардың бір-бірімен байланысы, достық пен ынтымақтастық қарым-

қатынастардың орнығуына ғылым мен өнер барынша ықпал етуі тиіс. Түрлі тарихи оқиғалар мен 

аласапыран уақыт үстемдігі түбі бір түріктерді бір-бірінен алыстатып, әдеп-ғұрып, салт-

дәстүрлері тамырлас халықтардың өмірлеріне «өзіндік» өзгерістер жасағаны баршаға аян. / 
Культурологическая ценность знаний, приобретенных в процессе познания методов и 
методологии исследования комплекса источников, нацеленных на познание истории зарождения, 

формирования и развития артефакта, представляют собой основные способы определения 

исторической значимости, памятников культуры тюркских народов и способности выделения его 

особенностей в системе мировых ценностей. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание:  Түркі халықтарының ұлы ойшылдарының, жалпы 

қабылданған және ерекше ұғымдардың іргелі әңгімелерін зерттейді; оның тиімділігін арттыру 

мақсатында оқу тарихын зерттеу және меңгерудегі әртүрлі әдістемелік дәстүрлер туралы білу; 

жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың негіздерін қолданудағы практикалық дағдылар./ 
Рассматривает фундаментальные истории великих мыслителей Тюркского народа, общепринятые 

и специальные понятия; познание различных методических традиций в исследовании и освоении 

процесса обучения истории в целях повышения его эффективности; практические навыки по 
применнению основ обучения в соответствии с учетом возрастных особенностей. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі 

заман тарихы/ Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша деректер мен ғылыми зерттеу 

тарихнамасын білу/ иметь навыки анализировать актуальных  проблем стран Азии, Африки 

Білуі тиіс/Знать:  Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман кезеңдеріндегі әлеуметтік  

саяс экономикалық және мәдени даму деңгейлерін білу;  / рассмтрение основных проблем 

возникших в данный период времени стран Азии, Африки 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Ғылыми теориялық негіздерін жан жақты жетілдіру; / 
Рассматривает технику изучения и некоторые вопросы обучения. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша 

деректер мен ғылыми зерттеу тарихнамасын білу/ иметь навыки анализировать актуальных  

проблем стран Азии, Африки 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

   Пәннің мақсаттары мен міндеттері: студенттердің Азия және Африка елдерінің жаңа және 

қазіргі тарихындағы қажетті білім көлемін алу және меңгеруіне, білім беру бағдарламасының 

талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Жаңа 

және қазіргі заманғы Азия мен Африка елдерінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени 

дамуының бірегейлігін студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастырады./ Цели и задачи 
дисциплины: содержание дисциплины направлено на получение и освоение студентами 

необходимого объема знаний по новой и новейшей  истории стран Азии и Африки, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательной программы. Формирование у студентов целостного 

представления о своеобразии социального, экономического, политического и культурного 

развития стран Азии и Африки в новое и новейшее  время. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаттары мен міндеттері: Пәннің 

мазмұны студенттердің жаңа және жақын арада Азия мен Африка елдері тарихындағы қажетті 

білім көлемін игеруге, білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жалпы мәдени және 

кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі және қазіргі заманғы Азия мен 

Африка елдерінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени дамуының бірегейлігін 
студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастыру./ Цели и задачи дисциплины: содержание 

дисциплины направлено на получение и освоение студентами необходимого объема знаний по 



новой и новейшей  истории стран Азии и Африки, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательной программы. 

Формирование у студентов целостного представления о своеобразии социального, 

экономического, политического и культурного развития стран Азии и Африки в новое и 

новейшее  время. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 
Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Азия және Африка елдерінің өзекті мәселелері/ 

Актуальные проблемы истории стран Азии и Африки 

 Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша деректер мен ғылыми зерттеу 

тарихнамасын білу/ иметь навыки анализировать актуальных  проблем стран Азии, Африки 

Білуі тиіс/Знать:  Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман кезеңдеріндегі әлеуметтік  

саяс экономикалық және мәдени даму деңгейлерін білу;  / рассмтрение основных проблем 

возникших в данный период времени стран Азии, Африки 

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Ғылыми теориялық негіздерін жан жақты жетілдіру; / 

Рассматривает технику изучения и некоторые вопросы обучения. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: Азия , Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша 

деректер мен ғылыми зерттеу тарихнамасын білу/ иметь навыки анализировать актуальных  
проблем стран Азии, Африки 

 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

   Пәннің мақсаттары мен міндеттері: студенттердің Азия және Африка елдерінің жаңа және 

қазіргі тарихындағы қажетті білім көлемін алу және меңгеруіне, білім беру бағдарламасының 

талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Жаңа 

және қазіргі заманғы Азия мен Африка елдерінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени 

дамуының бірегейлігін студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастырады./ Цели и задачи 

дисциплины: содержание дисциплины направлено на получение и освоение студентами 

необходимого объема знаний по новой и новейшей  истории стран Азии и Африки, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательной программы. Формирование у студентов целостного 

представления о своеобразии социального, экономического, политического и культурного 

развития стран Азии и Африки в новое и новейшее  время. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты мен міндеттері: пәннің мазмұны 

Азия және Африка елдері тарихындағы өзекті мәселелер бойынша қажетті білім көлемін алу және 

меңгеру, білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Жаңа және қазіргі заманғы Азия мен Африка 

елдерінің әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени дамуының бірегейлігіне студенттерді 

қалыптастыру./ Цели и задачи дисциплины: содержание дисциплины направлено на получение и 

освоение студентами необходимого объема знаний по актуальным проблемам истории стран 
Азии и Африки, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями образовательной программы. Формирование у студентов 

целостного представления о своеобразии социального, экономического, политического и 

культурного развития стран Азии и Африки в новое и новейшее время. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

3 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Европа және Америка елдерінің жаңа және 

қазіргі заман тарихы/ Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
 Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихын зерттеу бүкіл әлемдік тарихи 

процесс барысын түсіну үшін қажет. Жаңа тарих кезеңі уақытында  капитализмнің әлемдік жүйе 

ретінде қалыптасуы мен нығаюы жүзеге асады. Бұл курс жаңа және қазіргі уақыттағы әлеуметтік- 

экономикалық, саяси және мәдени дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтауға 

арналған. / Особое внимание в курсе уделено выявлению закономерностей происхождения 

ранних буржуазных революций, становления буржуазной государственности в странах Европы и 

Америки, возникновению и деятельности политических партий и движений, развитию 

капитализма и оказываемого им влияния на общественно- политическое развитие стран Европы и 

Америки в новое и новейшее время. 

Білуі тиіс/Знать:   Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық 

дамуындағы негізгі тұжырымдарды меңгеру; / основные тенденции общественного развития 
стран Европы и Америки в новое и новейшее время 

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: деректанулық және тарихнамалық талдаулар бейімділігін 

нығайтуы қажет; / навыки источниковедческого и историографического анализа 

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  Европа және Америка елдерінің экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени тарихының ерекшеліктерін анықтауы тиіс/ своеобразие экономической, социальной и 



культурной истории стан Европы и Америки в новое и новейшее время 

 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пәннің басты мақсаты- 

капитализмнің пайда болуы және оның феодализмді жеңуі; капитализмді нығайту және дамыту, 

оның империалистік даму сатысына көшуі; капиталистік қоғам қайшылықтарының пайда болуы 
мен нашарлауы. дүниежүзілік соғысқа және әлемдік социалистік жүйенің пайда болуына, 20-шы 

ғасырдың екінші жартысында және ХХІ ғасырдың басындағы Батыстың даму тенденцияларына 

алып келген капитализмнің дағдарыстық құбылыстары./ Основная цель дисциплины- 

возникновение капитализма и его победа над феодализмом; укрепление и развитие капитализма, 

переход его в империалистическую стадию развития; зарождение и обострение противоречий 

капиталистического общества. кризисные явления капитализма, приведшие к мировым войнам и 

возникновению мировой социалистической системы, тенденции развития Запада во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Капитализмнің пайда болуы және оның 
феодализмді жеңуі; капитализмді нығайту және дамыту, оның империалистік даму сатысына 

көшуі; капиталистік қоғам қайшылықтарының пайда болуы мен нашарлауы. дүниежүзілік 

соғысқа және әлемдік социалистік жүйенің пайда болуына, XX ғасырдың екінші жартысында - 

XXI ғасырдың басында Батыстың даму тенденцияларына алып келген капитализмнің 

дағдарыстық құбылыстары./ Возникновение капитализма и его победа над феодализмом; 

укрепление и развитие капитализма, переход его в империалистическую стадию развития; 

зарождение и обострение противоречий капиталистического общества. кризисные явления 

капитализма, приведшие к мировым войнам и возникновению мировой социалистической 

системы, тенденции развития Запада во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Орта ғасыр тарихы/ История средних веков 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Елтану/ Страноведение 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Европа және Америка елдерінің өзекті мәселері 

/ Актуальные проблемы стран Европы и Америки 
 Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

 Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихын зерттеу бүкіл әлемдік тарихи 

процесс барысын түсіну үшін қажет. Жаңа тарих кезеңі уақытында  кңапитализмнің әлемдік жүйе 

ретінде қалыптасуы мен нығаюы жүзеге аады. Бұл курс жаңа және қазіргі уақыттағы әлеуметтік- 

экономикалық, саяси және мәдени дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтауға 

арналған. / Особое внимание в курсе уделено выявлению закономерностей происхождения 

ранних буржуазных революций, становления буржуазной государственности в странах Европы и 

Америки, возникновению и деятельности политических партий и движений, развитию 

капитализма и оказываемого им влияния на общественно- политическое развитие стран Европы и 

Америки в новое и новейшее время 

Білуі тиіс/Знать:   Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы қоғамдық 
дамуындағы негізгі тұжырымдарды меңгеру; / основные тенденции общественного развития 

стран Европы и Америки в новое и новейшее время 

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: деректанулық және тарихнамалық талдаулар бейімділігін 

нығайтуы қажет; / навыки источниковедческого и историографического анализа 

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  Европа және Америка елдерінің экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени тарихының ерекшеліктерін анықтауы тиіс/ своеобразие экономической, социальной и 

культурной истории стан Европы и Америки в новое и новейшее время 

 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

  Пәннің басты мақсаты- капитализмнің пайда болуы және оның феодализмді жеңуі; капитализмді 

нығайту және дамыту, оның империалистік даму сатысына көшуі; капиталистік қоғам 
қайшылықтарының пайда болуы мен нашарлауы. дүниежүзілік соғысқа және әлемдік социалистік 

жүйенің пайда болуына, 20-шы ғасырдың екінші жартысында және ХХІ ғасырдың басындағы 

Батыстың даму тенденцияларына алып келген капитализмнің дағдарыстық құбылыстары./ 

Основная цель дисциплины- возникновение капитализма и его победа над феодализмом; 

укрепление и развитие капитализма, переход его в империалистическую стадию развития; 

зарождение и обострение противоречий капиталистического общества. кризисные явления 

капитализма, приведшие к мировым войнам и возникновению мировой социалистической 

системы, тенденции развития Запада во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Бұл пәннің мақсаты капитализмнің пайда болуын 
және оның феодализмді жеңуін зерттеу; капитализмді нығайту және дамыту, оның империалистік 

даму сатысына көшуі; капиталистік қоғам қайшылықтарының пайда болуы мен нашарлауы. 

дүниежүзілік соғысқа және әлемдік социалистік жүйенің пайда болуына, XX ғасырдың екінші 

жартысында - 21 ғасырдың басында Батыстың даму тенденцияларына алып келген капитализмнің 

дағдарыстық құбылыстары./ Цель данной дисциплины- изучение возникновения капитализма и 

его победа над феодализмом; укрепление и развитие капитализма, переход его в 



империалистическую стадию развития; зарождение и обострение противоречий 

капиталистического общества. кризисные явления капитализма, приведшие к мировым войнам и 

возникновению мировой социалистической системы, тенденции развития Запада во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Орта ғасыр тарихы/ История средних веков 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Елтану/ Страноведение 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Алаш қозғалысы/ Движение Алаш 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Алаш тарихы курсы XX ғасыр бас кезіндегі қазақ зиялыларының отарлық езгі мен 

ортағасырлық мешеулікке қарсы күресі, Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов бастаған саяси 

қайраткерлердің тәуелсіз мемлекет – Алаш автономиясын құру жолындағы жанкешті еңбегі тың 

деректер негізінде баяндалады.Сонымен қатар сол кезеңдегі  Қазақ тарихымен өзара байланысты 

көрсетіп, отандық тарихтың басты және жалпы бағыттарын анықтап беруге тиіс./ В программе 

курса охватываются материалы по неустаной борьбе национальной интеллегенции за обретение 

независимости. Ознакомить с деятельностью великих просветитетелей А. Бокейханова, А. 

Байтурсынова, и их с великим достижением- Образование Алашской автономии.   

Білуі тиіс/Знать:   Алаш қозғалысы тарихы пәнінің  ерекшеліктерін;/ знать особенности 

предмета Движение Алаш 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Пәннің методологиялық көзқарастарын жасай алу қажет/ 
исследовать теоретические и методологические проблемы предмета 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыками: Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін, 

көзқарастар түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки теоретические и 

методологические проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Алаш тарихы курсы нақты 

тарихи материалдарға сүйене отырып, XX ғасыр басындағы ұлт зиялыларының өз халқына 

тәуелсіздік алып беру  жолындағы күресінің әдіс-тәсілдерін оқып үйрену, саяси күрес тарихын 

зерделеу. Сонымен қатар тарихи оқиғаларды обьективті түрде қарастыра отырып, ұлт 
зиялыларының шын бейнесін ашып көрсету.  ./Изучить курс истории Алаш, опираясь на 

достоверные источники. Также вопрос стоит о народно- освободительных движениях на 

территории Казахстана, так как эти восстания были напрямую были связаны с партией Алаш.  

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  XX-ғ. 20-30 ж. Қазақстандағы қоғамдық ақыл 

ой Общественно- политическая мысль в Казахстане  20-30 гг.XX века. 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Алаш тарихы курсы XX ғасыр бас кезіндегі қазақ зиялыларының отарлық езгі мен 

ортағасырлық мешеулікке қарсы күресі, Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов бастаған саяси 

қайраткерлердің тәуелсіз мемлекет – Алаш автономиясын құру жолындағы жанкешті еңбегі тың 

деректер негізінде баяндалады.Сонымен қатар сол кезеңдегі  Қазақ тарихымен өзара байланысты 
көрсетіп, отандық тарихтың басты және жалпы бағыттарын анықтап беруге тиіс./ В программе 

курса охватываются материалы по неустаной борьбе национальной интеллегенции за обретение 

независимости. Ознакомить с деятельностью великих просветитетелей А. Бокейханова, А. 

Байтурсынова, и их с великим достижением- Образование Алашской автономии.   

Білуі тиіс/Знать:   Алаш қозғалысы тарихы пәнінің  ерекшеліктерін;/ знать особенности 

предмета Движение Алаш 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Пәннің методологиялық көзқарастарын жасай алу қажет/ 

исследовать теоретические и методологические проблемы предмета 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыками: Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін, 

көзқарастар түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки теоретические и 

методологические проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 
тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Алаш тарихы курсы нақты 

тарихи материалдарға сүйене отырып, XX ғасыр басындағы ұлт зиялыларының өз халқына 

тәуелсіздік алып беру  жолындағы күресінің әдіс-тәсілдерін оқып үйрену, саяси күрес тарихын 

зерделеу. Сонымен қатар тарихи оқиғаларды обьективті түрде қарастыра отырып, ұлт 

зиялыларының шын бейнесін ашып көрсету.  ./Изучить курс истории Алаш, опираясь на 

достоверные источники. Также вопрос стоит о народно- освободительных движениях на 

территории Казахстана, так как эти восстания были напрямую были связаны с партией Алаш.  

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

5 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қайта өрлеу тарихы/ История возрождения 



Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қайта өрлеу тарихы пәні мәдени құндылықтар мен олардың адам, қоғам дамуындағы алатын 

орнын анықтайды./ Предмет история Возрождения рассматривает культурные ценности 

человечества также занимаемое место их в жизни человека. 

Білуі тиіс/Знать:  Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін білу қажет / знать 

теоретические и методологические проблемы историографии, источниковедении  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Тарих ғылымының методологиялық көзқарастарын жасай алу 

қажет/ исследовать теоретические и методологические проблемы историографии, 

источниковедении 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыками: Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін, 

көзқарастар түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки теоретические и 

методологические проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Қайта өрлеу тарихы пәні орта 

ғасырлар мен жаңа замандағы әлемдік өркениеттерді бір- бірімен салыстыра отырып 

қарастырады/ курс истории эпохи Возрождения рассматривает культурную взаимосвязь двух 
периодов истори человечества. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Батыс Европа өнер тарихы/ История 

искусства западной Европы 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Болашақ тарихшыларды Батыс Европа өнер тарихы түсігімен таныстыру, тарихи кезеңдердің 

бөліну критерийлермен таныстыру. Тарихи таным әдістердін жасаудағы  идеологияның рөлі. / 

Ознакомить будущих историков историей культуры Западной европыс . Становление и развитие 

цивилизации. 

 Білуі тиіс/Знать:  Тарих ғылымының методологиялық  мәселелерін білу қажет / знать 

теоретические и методологические проблемы историографии, источниковедении  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Тарих ғылымының методологиялық көзқарастарын жасай алу 

қажет/ исследовать теоретические и методологические проблемы историографии, 

источниковедении 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыками:   Тарих ғылымының методологиялық  

мәселелерін, көзқарастар түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки 

теоретические и методологические проблемы историографии, источниковедении 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  болашақ тарих маманының білім беру мен 

тәрбиелеу бағытында біліктілігі болуы қажет/ / быть компетентным в решении 

профессиональных проблем в профессиональном общении 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

Батыс Европа өнер тарихы пәнін тарихи фактілерге толы материалдарды хронологиялық ретпен 
кең түрде баяндау/ Основные этапы формирования основных культурных взрывов на территории 

Западной Европы. Экономическая, социальная, политическая история, история складывания и 

развития культуры 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

6 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Халықаралық қатынастар тарихы/ История 

международных отношений 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болған жағдайында тарихты білу, адамзат баласы жинақтаған 

бай тәжірибені игеру - жаңа ұрпақтар мен білім беруде тәрбиелеуде, олардың белсенді өмірлік 

айқындамасын қалыптастыруда мейілінше маңызды. Тарихқа, тарихи бастауларға біз қаншама 

терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз /Целью 

курса является дать систематизированные знания по основным внешней политики республики 
Казахстан,государственности и ее развития, а также основных тенденции и противоречий 

исторического процесса современности. 

Білуі тиіс/Знать: Халықаралық қатынастар тарихы  мәселелерін білу қажет / знать историю 

международных отношении  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Халықаралық қатынастар тарихына  талдау жасай алу қажет/ 

исследовать историю международных отношении  

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  Халықаралық қатынастар тарихы    мәселелерін, көзқарастар 

түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки к проблемам историю 

международных отношении  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 



 Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген фактілерге толы 

материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау/ Основные этапы формирования 

казахской народности. Казахское ханство в последней трети ХV-ХVІ вв. Экономическая, 

социальная, политическая история, история складывания и развития культуры. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәндерді оқыту мақсаты 18-ші ғасырдың екінші 

жартысынан бастап халықаралық қатынастардың даму тарихымен байланысты оқиғаларды 
дәйекті және толық ашу болып табылады. және XXI ғасырдың басталуына дейін. 

Жүйелі көзқарас негізінде әлемде қалыптасқан сыртқы саяси өзгерістердің дамуының 

динамикасы мен қалыптасуының мәнін анықтауға болады. 

Оқытушы халықаралық қатынастар тарихында магистранттарға заманауи халықаралық 

проблемаларды түсіну үшін тарихи жады мен көкжиектерді қалыптастыруға көмектесетін үлкен 

эмпирикалық және жалпылама материал негізінде керек./ Цель преподавания дисциплины- 

последовательное и полное раскрытие событий, связанных с историей развития международных 

отношений со второй половины ХУШ в. и до начала XXI в.  

На основе системного подхода предполагается выявить сущность формирования и динамику 

развития происходивших в мире внешнеполитических изменений.  

Преподаватель должен в процессе курса истории международных отношений на основе большого 

эмпирического и обобщающего материала помочь магистрантам сформировать историческую 
память и кругозор для понимания современных международных проблем. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақстан Республикасының сыртқы саяси 

тарихы/ История внешней политики Республики Казахстан 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болған жағдайында тарихты білу, адамзат баласы жинақтаған 

бай тәжірибені игеру - жаңа ұрпақтар мен білім беруде тәрбиелеуде, олардың белсенді өмірлік 

айқындамасын қалыптастыруда мейілінше маңызды. Тарихқа, тарихи бастауларға біз қаншама 

терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз /Целью 

курса является дать систематизированные знания по основным внешней политики республики 

Казахстан,государственности и ее развития, а также основных тенденции и противоречий 
исторического процесса современности. 

Білуі тиіс/Знать: Халықаралық қатынастар тарихы  мәселелерін білу қажет / знать историю 

международных отношении  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  Халықаралық қатынастар тарихына  талдау жасай алу қажет/ 

исследовать историю международных отношении  

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  Халықаралық қатынастар тарихы    мәселелерін, көзқарастар 

түрлерін іске асыру дағдысы бар болуы қажет/ иметь навыки к проблемам историю 

международных отношении  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; /  

умение самостоятельно, критически подходить научной литературе при подготовке 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 
 Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген фактілерге толы 

материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау/ Основные этапы формирования 

казахской народности. Казахское ханство в последней трети ХV-ХVІ вв. Экономическая, 

социальная, политическая история, история складывания и развития культуры. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты - студенттердің Қазақстан 

Республикасы сыртқы саясатының тарихы туралы теориялық білімдердің белгілі бір көлемін 

игеруі, әлемдік саяси үдерістің контексінде біздің мемлекетіміздің сыртқы саясатының 

мәселелері туралы түсінік беру. Курста қарастырылған мәселелер әртүрлі пәндердің түйісінде 

орналасқан және әртүрлі көзқарастар бойынша: экономика, ішкі саяси процестер, сыртқы саясат, 

дін, философия, әлеуметтік ой, мемлекеттік институттар, заң және т.б. болуы мүмкін./ Целью 

дисциплины является усвоение студентами определенного объема теоретических знаний по 

истории внешней политики Республики Казахстан, дать представление о проблемах внешней 
политики нашего государства в контексте всемирно -политического процесса. Проблематика, 

рассматриваемая в рамках курса, находится на стыке ряда смежных дисциплин и может быть 

предметом анализа под разными углами зрения: экономика, внутриполитические процессы, 

внешняя политика, религия, философия, общественная мысль, государственные институты, право 

и др. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история 

Казахстана. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: талап етілмейді/ не требуется 

7 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Тәуелсіз Қазақстан тарихы/ История 

независимого Казахстана 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болған жағдайында тарихты білу, адамзат баласы жинақтаған 
бай тәжірибені игеру - жаңа ұрпақтар мен білім беруде тәрбиелеуде, олардың белсенді өмірлік 



айқындамасын қалыптастыруда мейілінше маңызды. Тарихқа, тарихи бастауларға біз қаншама 

терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз /Целью 

курса является дать систематизированные знания по основным внешней политики республики 

Казахстан,государственности и ее развития, а также основных тенденции и противоречий 

исторического процесса современности. 

Білуі тиіс/Знать:  Тәуелсіз Қазақстан тарихы туралы толық теориялық мәлімет алу / История 
суверенного Казахстана                                                                                                                       

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: оқытудың әр түрлі әдістері мен бағыттарын үйрену, оқудың 

мазмұнымен және педагогикалық құралдарымен танысу; / знать методы обучения, способов 

учебной деятельности 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: оқытудың мақсатын нақты қоя білу, тарихты оқытудағы 

жаңашылдықты қолдана білу; / уметь конкретизировать цели обучения;знать инновации в 

обучении истории 

 Білік  Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: негізгі тарихи фактілерді, теориялық 

тұжырымдарды бөліп көрсету; / знать основные приемы  изложения главных исторических 

фактов 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 
 Қазақстанның  тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген фактілерге толы 

материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау/  Изучение истории независимого  

Казахстана занимает одно из важных мест в системе педагогической подготовки историков. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты - егеменді және тәуелсіз 

Қазақстанның қалыптасу үдерісін, тәуелсіздік кезеңіндегі экономикалық және саяси 

реформаларды, жаңа саяси институттарды қалыптастыру. Тәуелсіз Қазақстанның тарихы, 

Еуразия тарихы және әлемдік тарих тұрғысынан саяси, экономикалық, этникалық, әлеуметтік-

мәдени мазмұнын ашу./ Цель дисциплины- раскрыть процесс становления суверенного и 

независимого Казахстана, экономические и политические реформы в период независимости, 

становление новых политических институтов. Раскрыть политико- экономическое, этническое, 

социокультурное содержание истории независимого Казахстана в контексте мировой истории и 
истории Евразии. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история 

Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмеді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақ мемлекеттілігінің тарихы/ История 

казахско государственности 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болған жағдайында тарихты білу, адамзат баласы жинақтаған 

бай тәжірибені игеру - жаңа ұрпақтар мен білім беруде тәрбиелеуде, олардың белсенді өмірлік 

айқындамасын қалыптастыруда мейілінше маңызды. Тарихқа, тарихи бастауларға біз қаншама 

терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз /Целью 

курса является дать систематизированные знания по основным внешней политики республики 

Казахстан,государственности и ее развития, а также основных тенденции и противоречий 
исторического процесса современности. 

Білуі тиіс/Знать:  Тәуелсіз Қазақстан тарихы туралы толық теориялық мәлімет алу / История 

суверенного Казахстана                                                                                                                       

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: оқытудың әр түрлі әдістері мен бағыттарын үйрену, оқудың 

мазмұнымен және педагогикалық құралдарымен танысу; / знать методы обучения, способов 

учебной деятельности 

Дағдыларды меңгеруі тиіс: оқытудың мақсатын нақты қоя білу, тарихты оқытудағы 

жаңашылдықты қолдана білу; / уметь конкретизировать цели обучения;знать инновации в 

обучении истории 

 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: негізгі тарихи фактілерді, теориялық 

тұжырымдарды бөліп көрсету; / знать основные приемы  изложения главных исторических 
фактов 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: 

 Қазақстанның тарих ғылымының қазіргі кезеңінің табыстарына негізделген фактілерге толы 

материалдарды хронологиялық ретпен кең түрде баяндау/ Основные этапы формирования 

казахской народности. Казахское ханство в последней трети ХV-ХVІ вв. Экономическая, 

социальная, политическая история, история складывания и развития культуры. 

Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Пәннің мақсаты - қазақ мемлекетінің қалыптасу 

тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру. Студенттерді қазіргі заманғы 

тарихи ғылымның жетістіктеріне негізделген материалдық және хронологиялық дәйектілікпен 

таныстыру, статистикалық материалдармен талдау жасай білу./ Цель дисциплины- дать 

объективные исторические знания об основных этапах истории становления истории казахского 

государства. Ознакомить студентов с обширным фактологическим материалом и 
хронологической последовательности, основываясь на достижениях современной исторической 

науки Казахстана. 



Пререквизиттер/Пререквизиты:Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история 

Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

8 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Елтану/ Страноведение 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Елтану бағытындағы сипаттама жеке ел, ел топтары туралы ақпараттар тізбегінен тұратын жалпы 

шолуды құрайды. Сонымен, бұл пәнде  Өлкетану, Аймақтық тарихи, философия, саясаттану және 
әдебиет саласының  мәселелері бірігеді, ал халқы жайлы деректер олардың арасындағы 

байланыстырушы буын ретінде көрінеді. Халық нәсілдік, ұлттық, діни және құрамы, мәдениеті 

мен тұрмыс ерекшеліктері  тұрғысынан жан-жақты қарастырылады. Цель изадачи  курса: 

раскрытие пространственной организации (структуры) страны (или ее района) как результата 

взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного характера. 

Білуі тиіс/Знать: Елтану пәнінің іргелі мәселелерін, жалпы және арнайы ұғымдарын, оқыту 

процесінде әртүрлі әдістемелік тәсілдерін тану, тарихты оқыту барысындағы  заңдылықтарын, 

оның тиімділігін, жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту негізінде практикалық дағдыларын, 

тарихи пәндердің мақсатын, мазмұны және оқыту әдісін қарастырады; / Рассматривает 

фундаментальные проблемы страноведения, общепринятые и специальные понятия; познание 

различных методических традиций в исследовании и освоении процесса обучения истории в 

целях повышения его эффективности; практические навыки по применнению основ обучения в 
соответствии с учетом возрастных особенностей. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: оқытудың әр түрлі әдістері мен бағыттарын үйрену, оқудың 

мазмұнымен және педагогикалық құралдарымен танысу; / знать методы обучения, способов 

учебной деятельности 

Дағдыларды меңгеруі тиіс:  оқытудың мақсатын нақты қоя білу, тарихты оқытудағы 

жаңашылдықты қолдана білу; / уметь конкретизировать цели обучения;знать инновации в 

обучении истории 

 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: негізгі тарихи фактілерді, теориялық 

тұжырымдарды бөліп көрсету; / знать основные приемы  изложения главных исторических 

фактов;  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Курстың мақсаты: оның 
аумақтық элементтерін қоғамдық және табиғи сипаттағы өзара әрекеттесу нәтижесінде елдің 

(немесе оның аймағының) кеңістіктік ұйымдастыруын (құрылымын) ашу. Елтанудың, жалпы 

қабылданған және арнайы тұжырымдамалардың іргелі мәселелерін зерттейді; оның тиімділігін 

арттыру мақсатында оқу тарихын зерттеу және меңгерудегі әртүрлі әдістемелік дәстүрлер туралы 

білу; жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың негіздерін қолданудағы практикалық дағдылар./Цель 

изадачи  курса: раскрытие пространственной организации (структуры) страны (или ее района) как 

результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного 

характера. Рассматривает фундаментальные проблемы страноведения, общепринятые и 

специальные понятия; познание различных методических традиций в исследовании и освоении 

процесса обучения истории в целях повышения его эффективности; практические навыки по 

применнению основ обучения в соответствии с учетом возрастных особенностей. 
Қысқаша сипаттамасы /Краткое описание: Курстың мақсаты мен міндеті: оның аумақтық 

элементтерінің қоғамдық және табиғи сипаттағы өзара әрекеттесуінің нәтижесінде елдің (немесе 

оның аймағының) кеңістіктік ұйымын (құрылымын) ашу. Елтанудың, жалпы қабылданған және 

арнайы тұжырымдамалардың іргелі мәселелерін зерттейді; оның тиімділігін арттыру мақсатында 

оқу тарихын зерттеу және меңгерудегі әртүрлі әдістемелік дәстүрлер туралы білу; жас 

ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың негіздерін қолданудағы практикалық дағдылар./ Цель и задачи  

курса: раскрытие пространственной организации (структуры) страны (или ее района) как 

результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного 

характера. Рассматривает фундаментальные проблемы страноведения, общепринятые и 

специальные понятия; познание различных методических традиций в исследовании и освоении 

процесса обучения истории в целях повышения его эффективности; практические навыки по 

применнению основ обучения в соответствии с учетом возрастных особенностей. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Этнология 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:талап етілмейді/ не требуется 

  Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины Қазақ мемлекетінің сыртқы саясаты/ Внешняя 

политика казахского государства. 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:  

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болған жағдайында тарихты білу, адамзат баласы жинақтаған 

бай тәжірибені игеру - жаңа ұрпақтар мен білім беруде тәрбиелеуде, олардың белсенді өмірлік 

айқындамасын қалыптастыруда мейілінше маңызды. Тарихқа, тарихи бастауларға біз қаншама 

терең үңілсек, қоғамдағы қазіргі жағдайды соғұрлым жақсы түсінетін, білетін боламыз /Целью 

курса является дать систематизированные знания по основным внешней политики республики 

Казахстан,государственности и ее развития, а также основных тенденции и противоречий 

исторического процесса современности. 
Білуі тиіс/Знать: Қазақ мемлекетінің сыртқы саясаты тарихы  мәселелерін білу қажет / знать  



 

 


