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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

8D02201 Тарих/ История/ History 

 

Білім беру саласының коды және 

жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

8D02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар/ 

8D02 Искусство и гуманитарные науки/  

8D02 Arts and Humanities  

  

Білім беру саласының коды және 

жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

8D022 Гуманитарлық ғылымдар/ 

8D022 Гуманитарные науки/  

8D022 Humanities 

 

 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/  

Код и классификация  

направления подготовки/  

Code and classification 

areas of training/ 

D053 Тарих  

D053 История  

D053 History  

 

Білім ББ тҥрі/ Вид ОП/ EP type Қолданыстағы/ 

Действующая/ 

Acting;  

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 8 

ҦБШ бойынша деңгейі/Уровень по 

НРК/ NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 8 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень 

по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 8 (8.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ Train-

ing period 

3 жыл/ 3 года/ 3 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ Lan-

guage of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and 

russian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan volume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 180/ 

Academic credits 180 ECTS 

 

 

 

 



ТҤЛЕК МОДЕЛІ/ 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА/ 

GRADUATE MODEL 

 

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

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

аналитикалық қызмет дағдыларына ие тарихи білім беру саласында жоғары білікті мамандарды 

даярлау. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области исторического образования, спо-

собных к научной и педагогической деятельности, обладающих критическим мышлением, навыками 

научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности. 

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

gogical activity, possessing critical thinking, skills of research, information and analytical activities. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

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

Доктор философии PhD по образовательной программе «8D02201 История» 

PhD in the education program «8D02201 History» 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Жоғары оқу орнының оқытушысы, ғылыми-зерттеу мекемесінің ғылыми қызметкері, 

әр түрлі білім беру ведомстволарындағы кеңесші. 
Преподаватель ВУЗа, научный сотрудник научно-исследовательского учреждения, советник и  

консультант в различных ведомствах образования. 

A university professor, researcher at a research institution, advisor, and consultant in various 

departments of education. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

Жоғары оқу орындары, зерттеу мекемелері мен ұйымдары, білім басқару органдары 

мемлекеттік билік, талдамалық консалтингілік орталықтар 
Высшие учебные заведения, исследовательские учреждения и организации, органы управления  

образованием, государственной власти, аналитические консалтинговые центры 

Higher education institutions, research institutions and organizations, education management bodies  

education, state authorities, analytical consulting centers 

Кәсіби қызмет тҥрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- ғылыми-зерттеу; 

- білім беру; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая; 

- research;  

- educational;  

- organizational and managerial; 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- жоғары оқу орындарында тарих және жалпы гуманитарлық пәндерді оқыту; 

- ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми жұмыс жүргізу; 

- теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- тарих ғылымы саласындағы проблемаларға кәсіби және жан-жақты талдау жүргізу; 

- оқытудың әдістері мен технологиясын жетілдіру; 

- тарих ғылымы саласындағы зерттеулердің ӛзекті бағыттарын анықтау; 

- ғылыми процесті ұйымдастыру бойынша консультациялық кӛмек кӛрсету. 



- преподавание исторических и общегуманитарных дисциплин в высших учебных 

заведениях;  

- ведение научной работы в научно-исследовательских учреждениях; 

- проведение теоретических и экспериментальных научных исследований; 

- проведение профессионального и всестороннего анализа проблем в области исторической 

науки; 

- совершенствование методов и технологий обучения; 

- выявление актуальных направлений исследований в области исторической науки; 

- оказание консультационной помощи по организации научного процесса. 

- teaching of historical and general humanities disciplines in higher educational institutions;  

- conducting scientific work in research institutions; 

- conducting theoretical and experimental scientific research; 

- conducting professional and comprehensive analysis of problems in the field of historical science; 

- improvement of methods and technologies teaching; 

- identifying current areas of research in the field of historical science; 

- providing advice on organization of the scientific process. 

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

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

зерттеулерді жүргізу және ӛз нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау 

ON2 Заманауи теориялар мен әдістер негізінде ӛзіндік ғылыми зерттеу жүргізу тарихи 

зерттеулер саласындағы ақпаратты жүйелі түсінуді кӛрсету, талдау және ӛңдеу; 

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

жобалау, оқылатын оқу пәні тақырыптарының мазмұнын білім алушыларға жеткізу; 

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

қабілетін кӛрсету; 

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

жеткізу; 

ON6 Білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуын 

академиялық және кәсіби дамытуға жәрдемдесу; 

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

ON1 Осуществлять научную коммуникацию и внедрять собственные оригинальные 

исследования на родном и иностранном языке, публиковать свои результаты исследований 

на национальном и международном уровне;  

ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и  

методов, демонстрировать систематическое понимание, анализировать и обрабатывать 

информацию в области исторических исследований; 

ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной 

педагогической деятельности, проектировать педагогическую деятельность, доходчиво 

доносить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины; 

ON4 Демонстрировать способность научно мыслить, проектировать, внедрять и 

адаптировать важные научные исторические процессы; 

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

в целом; 

ON6 Содействовать академическому и профессиональному развитию технологического, 

социального или культурного развития общества, основанного на знаниях; 

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

исторической науке. 

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

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

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

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

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



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

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

historical processes; 

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

large; 

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

opment of a knowledge-based society; 

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

ence. 

 
 



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

Модульді

ң атауы/ 

Название 

модуля/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module 

learning outcomes 

Комп

онент 

цикілі 

/Цикл

, 

комп

онент

/ 

Cycle, 

comp

onent  

Пәнд

ер 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/ 

The 

code 

discip

lines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description 

of the discipline 

Кред

иттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов

/ 

Numb

er of 

credit

s 

 

Се-

мест

р/ 

Sem

ester 

Қалыптас

атын 

компетен

циялар 

(кодттары

)/Формир

уемые 

компетен

ции 

(коды)/ 

Formed 

competenc

ies (codes) 

М1 

Ғылыми  

пәндер / 

Научные 

дисципли

ны/Scienti

fic 

disciplines 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 
ON1, ON2, ON4, ON5, ON6 

 

После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 
ON1, ON2, ON4, ON5, ON6 

 

Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON1, ON2, ON4, ON5, ON6  

БП 

ЖО-

ОК  

AH 

201 

Академиялық 

хат 

Ғылыми контекст шеңберінде академиялық хат, 

реферат және аннотация ерекшеліктері 

оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу 

жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін жасау 

жән ерәсімдеу, дәйек сӛздің ережелерін қолдану, 

ғылыми-зерттеу тақырыбына презентация-

баяндаманы қалыптастыру дағдыларын 

меңгереді. 

5 1 ON1 

ON4 

ON6 

БД 

ВК 

AP  

201 

Академическое 

письмо 

Изучаются особенности академического письма, 

реферирование и аннотирование в рамках науч-

ного контекста. Докторанты приобретают навы-

ки создания и оформления текста научно-

исследовательской работы, научной статьи, ис-

пользования правил цитирования, формирова-

ния презентации-доклада на тему научного ис-

следования. 

BD 

UC 

AW 

201 

Academic 

Writing 

We study the features of academic writing, abstract-

ing and annotation within the scien-tific context. 

Doctoral students acquire the skills to create and 

design the text of a research paper, scientific article, 



use citation rules, and create a presentation report 

on the topic of scientific research. 

БП 

ЖО-

ОК  

GZA/

202 

Ғылыми 

зерттеу әдістері  

Философиялық аспектілер, ғылыми таным 

методологиясы, ғылыми зерттеудің құрылы-мы, 

кезеңдері зерттеледі, теориялық зерттеу, 

модельдеу және зерттеуді анықтау әдістерімен 

таныстырады. Методология негіздерімен, 

теориялық бағыттармен және олардың 

ӛкілдерімен таныстырады. Ғылыми әдістердің 

дағдыларын меңгереді, экспери-менттерді 

қолданады, ғылыми гипотезаларды 

қалыптастырады, пікірталастырады, заңды-

лықтарды, ережелер жиынтығын анықтайды, 

ғылыми ақпаратты іздестіруді, жинақтауды, 

ӛңдеуді жүргізеді. 

5 

 

1 

 

ON2 

ON4 

ON5 

БД 

ВК 

MNI  

202 

Методы 

научных 

исследований 

Изучаются философские аспекты, методология 

научного познания, структуры, этапы научного 

исследования, знакомит с методами теоретиче-

ского исследования, моделирования и определе-

ния исследования. Знакомит с основами методо-

логии, теоретическими направлениями и их 

представителями. Овладевают навыками науч-

ных методов, используют эксперименты, фор-

мируют научные гипотезы, дискуссируют, 

определяют закономерности, совокупность по-

ложений, производят поиск, накопление, обра-

ботку научной информации. 

BD 

UC 

MSR 

202 

Method sof  The author studies the philosophical aspects, meth-

odology of scientific knowledge, structures, stages 

of scientific research, introduces the methods of 

theoretical research, modeling and definition of re-

search. Introduces the basics of methodology, theo-

retical directions and their representatives. They 

master the skills of scientific methods, use experi-

ments, form scientific hypotheses, discuss, deter-

Scientific 

Research 



mine patterns, a set of provisions, search, accumu-

late, and process scientific information. 

М2 

Тарих 

ғылымы-

ның тео-

риясы / 

Теория 

историче-

ской 

науки / 

Historical 

science 

theory 

 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON4, ON6, 

ON7 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1, ON2, ON3, ON4, ON6, 

ON7 

/ Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON1, ON2, ON3, ON4, ON6, 

ON7 

БП 

ТК           

ZhTМ

OT 

203 

Жаһандық 

тарих 

мәнмәтініндегі 

отан тарихы 

Пәннің теориялық-әдіснамалық және пікірталас 

мәселелерін зерттеу кәсіби зерттеушілер мен 

оқытушыларды дайындауды қамтамасыз етеді. 

Білім мен іскерліктер жаһандық тарих 

контекстінде Отандық тарихтың әдіснамалық 

мәселелерін зерттеуге мүмкіндік береді. 

Оқылатын курстың әдіснамасы бойынша тарихи 

мәтінді түсіну және интерпретациялау 

дағдыларын меңгеру Қазақстанның әлемдік 

тарихи кеңістіктегі рӛлін анықтаудағы 

теориялық-әдіснамалық тәсілдерді анықтауға 

мүмкіндік береді. 

5 

 

1 

 

ON1 

ON4 

 

БД 

КВ  

OIKG

I 203 

Отечественная 

история в 

контексте 

глобальной 

истории  

Изучение теоретико-методологических и дис-

куссионных проблем дисциплины обеспечит 

подготовку профессиональных исследователей 

и преподавателей. Знания и умения позволят 

исследовать методологические проблемы Оте-

чественной истории в контексте глобальной ис-

тории. Овладение навыками осмысления и ин-

терпретации исторического текста по методоло-

гии изучаемого курса позволяют определить 

теоретико-методологические подходы в опреде-

лении роли Казахстана в мировом историческом 

пространстве. 

BD 

EC 

NHC

GH 

203 

Native history in 

the context of 

global history 

The study of theoretical and methodological and 

debatable problems of the discipline will provide 

training for professional researchers and re-

searchers. Knowledge and skills will allow us to 

study the methodological problems of national his-

tory in the context of global history. Mastering the 

skills of understanding and interpreting the histori-

cal text according to the methodology of the course 



under study allows you to deter-mine the theoretical 

and methodological approaches to determining the 

role of Kazakhstan in the world historical space. 

БП 

ТК           

TDZZ

h 203 

Тарихи 

деректерді 

зерттеудегі 

жаңалықтар 

Тарихи дереккӛздерді зерттеудегі 

жаңалықтармен танысу, белгілі бір әлеуметтік 

жағдайларда пайда болатын тарихи құбылыс 

ретінде дереккӛзді зерттеу. Тәсіл тарихи таным 

дереккӛзінің гносеологиялық табиғатын 

зерттеумен байланысты. Басқа ғылымдардағы 

принциптік мәселелерді баяндау әдістемесі, 

кӛздерді талдау принциптері, тарихи зерттеудің 

терминологиялық аппараты зерттеледі. Ғылыми 

зерттеу кезінде мұрағаттарда жұмыс істеу 

ережелері қалыптасады. 

ON4 

ON7 

 

БД 

КВ  

NIII 

203 

Новации в 

изучении 

исторических 

источников  

Ознакомление с новациями в изучении истори-

ческих источников, изучение источника как ис-

торического явления, возникающих в опреде-

ленных социальных условиях времени. Подход 

увязывается с изучением гносеологической при-

роды источника – исторического познания. Изу-

чается методология освещения принципиальных 

вопросов в других науках, принципы анализа 

источников, усваиваются терминологический 

аппарат исторического исследования. Форми-

руются навыки работы в архивах в процессе 

научного исследования. 

BD 

EC 

ISHS 

203 

Innovations in 

the study of 

historical 

sources 

Familiarization with innovations in the study of his-

torical sources, the study of the source as a histori-

cal phenomenon that occurs in certain social condi-

tions of time. The approach is linked to the study of 

the epistemological nature of the source – historical 

knowledge. The methodology of covering funda-

mental issues in other Sciences, the principles of 

source analysis, and the terminology of historical 

research are studied. The rules for working in ar-



chives during scientific research are formed. 

КП 

ТК  

 

KZTO

T 301 

Қазіргі 

тарихнамадағы 

ӛркениеттік 

теория 

Қазіргі тарихнамадағы әлемдік ӛркениет 

үрдісінің. Даму бағыттары мен заңдылықтарын 

зерттеу. Ӛркениетті талдау принциптерін, 

әртүрлі ӛркениеттерді немесе ӛркениетті 

аймақтарды қазіргі заманғы зерттеушілердің 

салыстыру дағдыларын меңгеру. Әлемдік 

ӛркениеттер тарихының негізгі кате-гориялық 

аппаратын, оның периодизациясын, 

ӛркениеттердің негізгі тарихи типтерін және әр 

түрлі мәдениеттердің ерекше ерекшеліктерін 

зерттеу. 

5 

 

1 

 

ON2 

ON6 

ПД 

КВ  

CTSI 

301 

Цивилизационн

ая теория в 

современной 

историографии  

Изучение закономерностей и направлений раз-

вития мирового цивилизационного процесса и 

специфики цивилизаций в современной исто-

риографии. Овладение принципами цивилиза-

ционного анализа, навыками сопоставления раз-

ных цивилизаций или цивилизационными реги-

онами современными исследователями. Изуче-

ние основного категориального аппарата исто-

рии мировых цивилизаций, ее периодизации, 

основных исторических типов цивилизаций и 

специфических особенностей различных куль-

тур. 

PD 

EC 

CTM

H 

301- 

Civilizational 

theory in 

modern 

historiography 

Study of the laws and directions of the development 

of the world civilizational process and the specifics 

of civilizations in modern historiography. Mastering 

the principles of civilizational analysis, skills of 

comparing different civilizations or civilizational 

regions by modern re-searchers. Study of the main 

categorical apparatus of the history of world civili-

zations, its periodization, the main historical types 

of civilizations and specific features of various cul-

tures. 

КП ShTM Шығыс тарихи Шығыс мектебінің ежелгі заманнан қазіргі ON4 



ТК  

 

 

D 301 мектептердің 

дәстүрлері 

уақытқа дейінгі тарих теорияларын, белгілі 

теориялық бағыттар мен олардың ӛкілдерімен, 

ғылыми пікірталас дағдыларын зерттеу. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады; 

тарихи фактілерді талдауда ерекше және жалпы 

бӛледі. Дереккӛздерді талдайды, ғылыми 

әдістерді қолданады, ғылыми гипотезаларды 

қалыптастырады, пікірталастар жүргізеді, 

ғылыми заңдылықтарды, ережелерді анықтайды, 

ақпаратты іздеу, жинақтау, ӛңдеу жүргізеді. 

ON7 

ПД 

КВ  

 

TVISh 

301 

Традиции 

восточной 

исторической 

школы 

Изучение теорий истории восточной школы с 

древности по настоящее время, известных теоре-

тических направлений и их представителями, 

навыков научной дискуссии. Осуществляют 

научно-исследовательскую работу; выделяют 

особенное и общее в анализе исторических фак-

тов. Анализируют источники, применяют науч-

ные методы, формируют научные гипотезы, ве-

дут дискуссию, выявляют научные закономерно-

сти, положения, производят поиск, накопление, 

обработку информации. 

PD 

EC 

TEHS 

301 

Traditions of the 

eastern 

historical school 

Study of theories and history of the Eastern school 

from ancient times to the present, well-known theo-

retical directions and their representatives, skills of 

scientific discussion. Carry out research work; iden-

tify special and General in the analysis of historical 

facts. They analyze sources, apply scientific meth-

ods, experiments, form scientific hypotheses, con-

duct discussions, identify scientific regularities, po-

sitions, search, accumulate and process information. 

КП 

ТК  

ETM

D 302 

Еуропалық та-

рихи 

мектептердің 

дәстүрлері 

Еуропа тарихи мектебінің тарихын ежелгі за-

маннан қазіргі заман бойынша, белгілі теори-

ялық бағыттар бойынша және олардың ӛкіл-

дерімен зерттеу. Ғылыми пікірталас дағдыларын 

қалыптастыру. Ғылыми зерттеуді жүзеге асыра-

5 

 

1 

 

ON4 

ON7 



ды; Тарихи фактілерде басты және екінші дәре-

жеге бӛледі. Деректерді талдайды, ғылыми 

әдістерді қолданады, гипотезаларды қалыпта-

стырады, дискуссия жүргізеді, ғылыми заңды-

лықтарды, ережелер жиынтығын айқындайды, 

ақпаратты іздестіруді, жинақтауды, ӛңдеуді 

жүргізеді. 

ПД 

КВ 

TEISh 

302 

Традиции ев-

ропейской ис-

торической 

школы  

Изучение истории европейской исторической 

школы с древности по настоящее время, извест-

ных теоретических направлений и их предста-

вителями. Формирование навыков научной дис-

куссии. Осуществляют научное исследование; 

выделяют главное и второстепенное в историче-

ских фактах. Анализируют источники, приме-

няют научные методы, формируют гипотезы, 

ведут дискуссию, выделяют научные законо-

мерности, совокупность положений, производят 

поиск, накопление, обработку информации. 

PD 

EC 

TEHS 

302 

The traditions of 

European histor-

ical school 

Study of the history of the European historical 

school from ancient times to the present, the known 

theoretical directions and their representatives. 

Formation of skills of scientific discussion. Carry 

out scientific research; identify the main and sec-

ondary in historical facts. They ana-lyze sources, 

apply scientific methods, experi-ments, form hy-

potheses, conduct a discussion, identify scientific 

regularities, a set of provisions, search for, accumu-

late, and process information. 

КП 

ТК 

ETA

N 302 

Еуразиялықтың 

теориялық-

әдіснамалық 

негіздері 

Қазіргі тарихнамада кӛрсетілген жекелеген 

мемлекеттердің ерекшеліктері мен Евразия 

теориясының даму бағыттары, заңдылықтарын 

зерттеу. Қазіргі зерттеушілердің зерттеген 

Еуразиялық аймақтың әр түрлі мемлекеттері 

арасындағы салыстырудың негізгі 

принциптерін, дағдыларын меңгеру. 

ON4 

ON7 



Еуразияшылдық теориясының негізгі 

категориялық аппаратын, оның теориялық-

әдіснамалық негіздерін, мемлекеттердің тарихи 

типтерін және әр түрлі мәдениеттердің ерекше 

ерекшеліктерін зерттеу. 

ПД 

КВ 

TMO

E 302 

 

 

Теоретико-

методологичес

кие основы 

евразийства  

Изучение закономерностей, направлений разви-

тия теории евразийства и специфики отдельных 

государств, отраженных в современной исто-

риографии. Овладение основными принципами 

анализа, навыками сопоставления между раз-

ными государствами евразийского региона, ко-

торые были исследованы современными иссле-

дователями. Изучение основного категориаль-

ного аппарата теории евразийства, ее теоретико-

методологических основ, исторических типов 

государств и специфических особенностей раз-

личных культур. 

PD 

EC 

TMF

E 302 

Theoretical and 

methodological 

foundations of 

Eurasianism 

Study of regularities, trends in the development of 

the theory of Eurasianism and the specifics of indi-

vidual States reflected in modern historiography. 

Mastering the basic principles of analysis, skills of 

comparison between different States of the Eurasian 

region, which have been studied by modern re-

searchers. Study of the main categorical apparatus 

of the theory of Eurasianism, its theoretical and 

methodological foundations, historical types of 

States and specific features of various cultures. 

КП 

ТК 

TGZT 

302 

Тарих ғылымы 

және заманауи 

теориялар 

Пәнді теорияларды сыни талдау, қазіргі 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің концепция-

лары негізінде оқыту, зерттеу есептерін шешу, 

зерттеу жүргізу білімдерін меңгеруді қамтама-

сыз етеді, нәтижелер ұлттық, халықаралық ба-

сылымдарда жарияланады. Зерттеу жүргізу, 

теориялық әдіснамасымен, білімді жаңарту, 

жаңа ақпаратты іздеу және пайдалану, оның 

ON4 

ON7 



ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технология-

ларды қолдану дағдыларын қалыптастырады.  

ПД 

КВ 

TGZT 

302 

Историческая 

наука и совре-

менные теории 

Изучение дисциплины на основе критического 

анализа теорий, концепций современных социо 

гуманитарных дисциплин, обеспечит овладение 

знаниями решения исследовательских задач, 

проведения исследования, результаты публику-

ются в национальных, международных издани-

ях. Формирует навыки в проведении исследова-

ний, с теоретической методологией, в обновле-

нии знаний, поиска и использования новой ин-

формации, в том числе с использование совре-

менных информационных технологий. 

PD 

EC 

HSMT 

302 

Historical sci-

ence and the 

modern theories 

The study of the discipline on the basis of a critical 

analysis of theories and concepts of modern socio-

humanitarian disciplines, will provide knowledge of 

solving research problems, conducting research, the 

results are published in national and international 

publications. Develops skills in conducting research 

with theoretical methodology, updating knowledge, 

searching for and using new information, including 

the use of modern information technologies. 

КП 

ТК 

TAGP 

302 

Тарихи 

әдіснамадағы 

ғылыми пара-

дигма 

Тарихи әдіснамасындағы ғылыми парадигманың 

мәселелері туралы, қазіргі тарихнамадағы ӛзекті 

теориялық үрдістер туралы, оқытудан кейінгі 

теориялық және тәжирибелік қызметте, зерттеу 

және талдау жұмысында білімді қолдану туралы 

түсініктер қалыптасады. Кәсіби пән ретінде 

тарих әдіснамасын дамыту. Ғылыми пікірталас 

жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Зерттеу 

жұмыстарын жүзеге асырады; Тарихи 

фактілерде басты және екінші дәрежені бӛледі. 

ON2 

ON4 

 

ПД 

КВ 

NPIM 

302 

Научная пара-

дигма в исто-

рической мето-

Формируются представления о проблемах науч-

ной парадигмы в исторической методологии, об 

актуальных теоретических тенденциях совре-



дологии  менной историографии, применение знаний в 

теоретической и практической деятельности по-

сле обучения, в исследовательской и аналитиче-

ской работе. Развитие методологии истории как 

профессиональной субдисциплины. Формиро-

вание навыков ведения научной дискуссии. 

Осуществляют исследовательскую работу; вы-

деляют главное и второстепенное в историче-

ских фактах. 

PD 

EC 

SPHM 

302 

The scientific 

paradigm in his-

torical method-

ology 

The authors form ideas about the problems of the 

scientific paradigm in historical methodology, cur-

rent theoretical trends in modern historiography, the 

application of knowledge in theoretical and practi-

cal activities after training, in re-search and analyti-

cal work. Development of the methodology of his-

tory as a professional subdis-cipline. Formation of 

skills for conducting scientific discussion. Carry out 

research work; identify the main and secondary in 

historical facts. 

КП 

ТК 

TZAZ

h 302 

Тарихи зертте-

улердегі 

әдістемелік 

жаңалықтар 

Докторанттарды тарихи зерттеулерді зерттеу-

дегі әдіснамалық жаңалықтармен таныстыру. 

Басқа ғылыми салалардағы принципті мәселе-

лерді бір мезгілде жариялағанда әдіснамалық 

ұстанымдар, дереккӛздерді сыни талдау прин-

циптері зерделенеді, тарихи зерттеудің терми-

нологиялық аппараты меңгеріледі. Мұрағаттар-

дың, кітапханалардың оқу залдарында, зертте-

удің барлық кезеңдерінде ғылыми жұмысты 

ұйымдастыруда жұмыстың негізгі ережелері 

қалыптасады. 

ON3 

ON4 

ON7 

 

ПД 

КВ 

MNII 

302 

Методологиче-

ские новации в 

исторических 

исследованиях 

Ознакомление докторантов c методологически-

ми новациями в изучении исторических иссле-

дований. Изучаются методологические позиции 

при одновременном освещении принципиаль-

ных вопросов в других научных областях, прин-



ципы критического анализа источников, усваи-

ваются терминологический аппарат историче-

ского исследования. Формируются основные 

правила работы в читальных залах архивов, 

библиотек, в организации научной работы на 

всех этапах исследования. 

PD 

EC 

MIHR 

302 

Methodological 

innovations in 

historical re-

search 

Familiarization of doctoral students with meth-

odological innovations in the study of historical re-

search. Methodological positions are studied while 

covering fundamental issues in other scientific 

fields, the principles of critical analysis of sources, 

and the terminological apparatus of historical re-

search is assimilated. The basic rules of work in the 

reading rooms of archives, libraries, in the organi-

zation of scientific work at all stages of research are 

formed. 

КП 

ТК 

TTM

M 302 

Тарих таным 

методологи-

ясының мәсе-

лелері 

Тарих әдіснамасының мәселелері туралы, қазіргі 

тарихнаманың теориялық үрдістері туралы 

түсінік, оқуды аяқтағаннан кейін теориялық 

және практикалық қызметте, зерттеу және тал-

дау жұмысында білімді қолдану. Кәсіби пән 

ретінде тарих әдіснамасының пайда болу және 

даму тарихы, тарихнамаға теориялық-

әдіснамалық кӛзқарас, қазіргі тарихнаманың 

ӛзекті теориялық тенденциялары, ғылыми тари-

хи пікір-талас айырмашылықтары. 

ON2 

ON3 

ON4 

ON7 

ПД 

КВ 

PMIP 

302 

Проблемы ме-

тодологии ис-

торического 

познания 

Представление о проблемах методологии исто-

рии, о теоретических тенденциях современной 

историографии, применение знаний в теорети-

ческой и практической деятельности по оконча-

нии учебы, в исследовательской и аналитиче-

ской работе. Историю возникновения и развития 

методологии истории как профессиональной 

субдисциплины, теоретико-методологические 

подходы к историописанию, актуальные теоре-



тические тенденции современной историогра-

фии, отличия научного исторического дискурса. 

PD 

EC 

MRW 

302 

The methodolo-

gy of research 

work 

Understanding the problems of the methodology of 

history, the theoretical trends of modern historiog-

raphy, the application of knowledge in theoretical 

and practical activities after graduation, in research 

and analytical work. The history of the origin and 

development of the methodology of history as a 

professional subdiscipline, theoretical and methodo-

logical approaches to historiography, current theo-

retical trends in modern historiography, differences 

in scientific historical discourse. 

М3 

Кәсіби 

практика-

лар / 

Профес-

сиональ-

ные прак-

тики/ 

Profession

al 

Practices 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ON2, ON3, ON4, ON6 ON7 

После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 
ON2, ON3, ON4, ON6 ON7 

Upon successful completion 

of the module, the student 

will: 

ON2, ON3, ON4, ON6 ON7 

БП 

ЖО-

ОК  

PP 

204 

Педагогикалық 

практика 

Докторанттар болашақ табысты педагогикалық 

қызмет үшін бакалавриатта және 

магистратурада сабақтар ӛткізуге тартылады. 

Докторанттар сабақ ӛткізу кезінде тиісті пән 

бойынша топтық жұмысты ұйымдастырады; 

білім алушылардың ӛзіндік жұмысын 

ұйымдастыруды жүзеге асырады және олардың 

нәтижелерін бақылайды. 

10 3 ON3 

ON7 

БД 

ВК 

РР 

204 

Педагогическая 

практика 

Докторанты привлекаются к проведению заня-

тий в бакалавриате и магистратуре для успеш-

ной будущей педагогической деятельности. 

Докторанты организуют работу группы по соот-

ветствующей дисциплине при проведении заня-

тий; осуществляют организацию самостоятель-

ной работы обучающихся и контролируют их 

результаты. 

BD 

UC 

РР 

204 

Pedagogical 

practice 

Doctoral students are involved in teaching under-

graduate and master students for a successful future 

teaching activity. Doctoral students organize the 

work of groups in the relevant discipline during 

classes; carry out the organization of independent 

work of students and monitor their results. 

КП ZP Зерттеу прак- Зерттеу практикасы кезінде докторлар отандық 10 4 ON2 



ЖО-

ОК  

8303 тикасы  және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, 

әдіснамалық және технологиялық жетістіктерін 

зерделейді, сондай-ақ диссертациялық зерттеуде 

ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану, экспериментальды деректерді ӛңдеу 

және интерпретациялау машықтарын бекітеді 

ON4 

ON6 

ПД 

ВК 

IP 

8303 

Исследователь-

ская практика 

Во время исследовательской практики докто-

ранты изучают новейшие теоретические, мето-

дологические и технологические достижения 

отечественной и зарубежной науки, а также за-

крепляют практические навыки применения со-

временных методов научных исследований, об-

работки и интерпретации экспериментальных 

данных в диссертационном исследовании 

PD 

UC 

RP 

8303 

Research 

practice 

During the research practice, the doctoral students 

study the latest theoretical, methodological and 

technological achievements of domestic and foreign 

science, as well as consolidate the practical skills of 

applying modern methods of scientific research, 

processing and interpretation of experimental data 

in the dissertation research 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы/ 

Научно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота/ 

Research 

work  

 ДҒЗ

Ж 

 Тағылымдама-

дан ӛтуді және 

докторлық дис-

сертацияны 

орындауды 

қамтитын док-

торанттың ғы-

лыми-зерттеу 

жұмысы 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

докторантураның білім беру бағдарламасының 

бейініне сәйкес келеді, ғылым мен практиканың 

уақытша теориялық, әдістемелік және 

технологиялық жетістіктеріне негізделеді, 

компьютерлік технологияларды қолдана 

отырып, деректерді ӛңдеу мен 

интерпретациялаудың қазіргі заманғы әдістеріне 

негізделеді, ғылыми зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістерін пайдалана отырып 

орындалады 

123 1-6  

НИР

Д 

 Научно-

исследователь-

ская работа 

Научно-исследовательская работа докторанта  

соответствует профилю образовательной про-

граммы докторантуры, основывается на совре-



докторанта,  

включая про-

хождение ста-

жировки и вы-

полнение док-

торской дис-

сертаци 

менных теоретических, методических и техно-

логических достижениях науки и практики, ба-

зируется на современных методах обработки и 

интерпретации данных с применением компью-

терных технологий, выполняется с использова-

нием современных методов научных исследова-

ний. 

RWD

S 

 Research work 

of a doctoral 

student, includ-

ing internship 

and writing a 

doctoral disser-

tation 

The research work of the doctoral student corre-

sponds to the profile of the educational program of 

doctoral studies, is based on the current theoretical, 

methodological and technological achievements of 

science and practice, modern methods of processing 

and interpretation of data using computer technolo-

gy, is done using modern methods of scientific re-

search 

Қоры-

тынды 

аттестат-

тау / Ито-

говая  ат-

тестация/

Final cer-

tification 

 ҚА  Докторлық 

диссертацияны 

жазу және 

қорғау 

 12 6  

ИА  Написание и 

защита 

докторской 

диссертации 

  

FA  Writing and 

defending a 

doctoral 

dissertation 

  

     Барлығы/ Итого/ Total 180   



 


