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Білім беру бағдардамасының паспорты  

БББ коды және атауы 6B02201 -Тарих 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

6B02201 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі 

6B02201 Гуманитарлық ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Педагогикалық, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағартушылық, сараптамалық-аналитикалық, 

ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздерін меңгерген, кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес кәсіби 

міндеттерді шеше алатын жоғары кәсіби мамандарды даярлау. 

Берілетін дәреже 

«6В02201 Тарих»  білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры  

Маман лауазымдарының тізбесі 

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

гимназилардағы, колледждердегі тарих мұғалімі; әдіскер, офис-тіркеуші, мемлекеттік қызметші. 

Кәсіби қызмет объектілері 

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

білім беретін және мамандандырылған мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар, жоғары 

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

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

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

мәдени-білім беру орталықтары, этно-мәдени орталықтар, әкімдіктер жанындағы Қазақстан 

Халқының Кіші Ассамлеясы,. 

Кәсіби қызмет түрлері 

 

- экспертті-консультативті;  

-мәдени-ағарту; 

- сараптамалық-талдау; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

- есепті-жобалық, 

- өндірістік-басқарушылық; 

- білім беру (педагогикалық) 

- оқу-тәрбие 

Кәсіби қызметінің функциялары 

 

- өскелең ұрпақты тәрбиелеуді жүзеге асыру;  

- Педагогикалық қызметті ұйымдастыру және дамыту;  

- білім беру процесін жетілдіру бойынша міндеттерді орындау;  

- өскелең ұрпақты еркін бағдарлауға және өзін-өзі дамытуға үйрету;  

- оқу-әдістемелік әдебиетті жетілдіру; 

- мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешім қабылдауы 

үшін талдау ақпаратын дайындау және өңдеу; 

- деректер базаларымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс; 

- мәдениет ұйымдары мен мекемелері қызметінің тарихи-мәдени және тарихи-өлкетану 

аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету; 

-талдау орталықтарының, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың және бұқаралық ақпарат 

құралдарының практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпаратты дайындау және 

өңдеу. 

 



Жалпы құзыреттер 

ОК1 Қазақ, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға 

кіру;   

ОК 2 Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін 

пайдалану; 

ОК 3 Жауапкершілікті өз мойнына алу, басқалармен бірлесіп шешімдер әзірлеу және 

оларды іске асыруға қатысу қабілеті, әртүрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімділік; 

ОК 4 Ымыраға келе білу, өз пікіріңізді ұжымның пікірімен байланыстыра білу; 

ОК 5 Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін қолдана алады, өз білімін кәсіби міндеттерді 

шешу үшін қолдана алады; 

ОК 6 Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын 

құру; 

ОК 7 Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына назар аударыңыз 

ОК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 
БББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 Тарих саласында жергілікті және шет тілдерінде қарым-қатынас жасау 

ON2 Кәсіби қызмет саласындағы жұмыс дағдылары мен жұмыс әдістерін меңгеру 

ON3 Тарихшы мамандығы бойынша ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу. 

ON4 Болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен тәрбиелеудегі өркениет тәжірибесінің тұтас жиынтығын 

тиімді пайдалану үшін педагогикалық қызметтің әдістерін және әдістерін жеткілікті қолдану 

ON5 Өз мамандықтарының іргелі пәндерінің қазіргі мәселелерін зерттеуде тарихи ғылымның 

әртүрлі ұғымдарын қолдану 

ON6 Гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар әдістерін қолдана отырып, 

қоғамдағы әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен процестерді талдау. 

ON7 Кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің өздік 

әдістері; мұражайдағы экскурсиялар мен экспозициялар әзірлеу; мұрағаттар мен 

мұражайлардағы ғылыми ақпарат құжаттамасын сақтау 

ON8 Тарих ғылымының жалпы мазмұны мен негізгі жетістіктері туралы, оқу үдерісін 

ұйымдастыру туралы, кәсіби қызметтегі сөздік қорын пайдалану туралы, тарих шкафтарын құру 

дағдылары, археологиялық және этнографиялық экспедицияларда практикалық жұмыс, ашық 

дәрістер оқуы туралы білу. 

ON9 Кәсіби салада тарихи процестердің модельдерін сындарлы ойластыру, жобалау, іске асыру 

және бейімдеу мүмкіндігін көрсету. 

ON 10 Әлемнің және  Қазақстан Республикасының тарихын зерттеудегі тарихи және 

этноконфессиондық қатынастардың негізгі элементтерін білу. 

ON 11 Әлемнің және Қазақстан Республикасының мұражайлары мен мұрағаттарының 

қалыптасу тарихын, музейлердің әдістемелік негіздерін, мұражай және архивистердің этикалық 

кодын білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Білім беру бағдарламасын бітіргеннен кейін түлектер: 

 

1) осы саладағы неғұрлым алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, тарих 

ғылымы саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) тарих ғылымы саласындағы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану; 

3) тарих ғылымы саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді тұжырымдау; 

4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін Гуманитарлық ғылымдар саласындағы ақпаратты жинау мен түсіндіруді 

жүзеге асыру; 

5) тарих ғылымдары саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді 

мамандарға да, маман емес мамандарға да хабарлауға. 

6) оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары. 

 

 

  



Білім беру бағдарласының мазмұны   

Модульдің 

атауы 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК) 

Пәндер Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны Кредитт

ер саны 

Семестр  Қалыпта

сатын 

компете

нциялар 

(кодттар

ы) 

Гуманитарлық 

пәндер 

БП / 

ЖООК 

АKT 

1201 

Алғашқы қоғам 

тарихы 

Пән алғашқы қоғам тарихы кезеңдері 

бойынша объективті тарихи білім 

қалыптастырады; студенттердің назарын 

алғшқы қауымдық қоғамның өзекті 

мәселелеріне және адамзат қауымының 

қалыптасуының ерекше белгісіне 

қаратады.Пәнді меңгеру барысында 

студенттер тарихи, этнографиялық және 

археологиялық материалдарды пайдаланады. 

3 1 ON 5 

ON 6 

ON 8 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 
Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рөлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді. 

5 1 ОК 3  

ОК 5 

ON 5 

 

 

 

 

 

 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде 

Пән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау 

және өңдеу әдістерін, сандық технологиялар 

арқылы ақпаратты жинау және беру 

тәсілдерін сын тұрғысынан бағалау және 

талдау қабілетін қалыптастырады. 

Студенттер компьютерлік жүйелер 

 

 

 

 

 

 

2 ОК 2 

ON 3 



 

 

 

 

 

Жалпы пәндер 

архитектурасының тұжырымдамалық 

негіздерін, операциялық жүйелер мен 

желілерді зерттейді; желілік және веб 

қосымшаларды әзірлеу концепциялары, 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

құралдары туралы білім алады; қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану дағдылары 

қалыптасады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

ЖБП/ 

ТК 

 

КSZhK

MN 

2109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пән студенттер мен студенттер арасында 

мемлекет пен құқықтың, құқықтық 

қатынастардың және Қазақстан 

Республикасы құқық салаларының әртүрлі 

бағыттарының негізгі түсініктері мен 

категорияларын қалыптастырады. Ол 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдістер туралы 

білім жүйесін қалыптастырады, осы 

құбылысқа және азаматтық төзімділікке 

қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 

3 ОК 5  

ON 2 

ON 4 

ON 6 

ON 9 

 

ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән қоршаған ортаны қорғау туралы ойлауды 

және табиғи экожүйелер мен техносфераның 

жұмысында қауіпті және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілеттерін 

қалыптастырады, сонымен қатар 

аймақтардың табиғи, адамдық және 

материалдық ресурстарының аумақтық 

саралануын зерттейді, бұл аймақтық ғалымға 

осы ресурстарды тиімді пайдалану үшін 

кешенді әдістер жиынтығын жасауға 

мүмкіндік береді.  

3 ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 4 

EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Бұл пән студенттерді экономика саласындағы 

даярлаудың қажетті деңгейін қамтамасыз 

3 ОК 5 

ON 1 



негіздері етеді, қазақстандық қоғам өміріндегі болып 

жатқан өзгерістерге бағдарлау және 

әлеуметтік бейімделу үшін қажетті 

экономикалық сауаттылық деңгейін 

қалыптастырады, ажырамас бөліктердің бірі 

ретінде экономикалық ойлау мәдениетін 

қалыптастыруға ықпал етеді дүниетаным, 

өзін-өзі дамыту мүмкіндігі, өзін-өзі білім алу, 

экономикалық қабылдауда тәуелсіздік 

шешімдер. 

ON 2 

ON 6 

KN 

2109 

Көшбасшылық 

негіздері 

Осы пәнді оқу барысында студенттер 

көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, әсер 

ету әдістерін кәсіпорын, аймақ және жалпы 

ел деңгейінде пайдалану арқылы адами мінез-

құлық пен өзара әрекеттесуді тиімді 

басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді. Пәнді зерттеу аймақтағы әлеуметтік 

қатынастарды, мемлекет пен тұрғындар 

арасындағы қатынастарды талдау 

дағдыларын дамытуға және әлеуметтік 

коммуникацияның тиімді әдістерін дамытуға 

мүмкіндік береді. 

 

3 

ОК 5 

ON 1 

ON 2 

ON 6 

ON 9 

 

 

 

 

 

 

Қазақ (орыс) 

тілі  

ЖБП 

МК 
K(O)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми 

және практикалық жұмыста, әріптестермен 

қарым-қатынаста, өз бетінше білім алу, 

ғылыми, оқу-ағартушылық және өзге де 

мақсаттар үшін қолдана білуі мен 

дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми 

мақалалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

және жобаларды жазуда мемлекеттік тілді 

қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді 

10 1,2 ОК 1 

ON 1 

 

БП/ 

ЖООК 

KTIKZ

h 

Қазақ  тілінде іс 

құжатын жүргізу  

Пән студенттерге нормативтік құқықтық 

актілердің ережелерін ескере отырып, 

3 3 ON 1  

ON 3 



2207 құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың 

түрлері, олардың деректемелері оқытылады. 

Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру 

үшін қажетті терминологиялық және 

синтаксистік минимумды меңгереді. Іс 

жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-

қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық 

және практикалық аспектілері туралы ақпарат 

беріледі.  

Шетел тілі ЖБП 

/МК 

ShT 

1103 

(1,2) 

Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел 

тілінде білім беру барысында жеткілікті 

деңгейде қалыптастырады. 

10 1,2 ОК 1 

ON 1 

 

Әлеуметтік-

саясаттану 

білім модулі 

 

 

ЖБП 

МК 

Psi 2107 Психология Модуль пәндері «Болашаққа көзқарас: 

қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық 

сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

контексінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастырады. 

8 3 ОК 3  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ON 2 

ON 5 

ASM 

2106 

Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану 

 

 

 

 

 

Кәсіби тілдер  

 

 

 

 

 

 

 

БП/TK 

KK(O)T 

3208 

Кәсіби қазақ 

(орыс тілі) 

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми 

және практикалық жұмыста, әріптестермен 

қарым-қатынаста, өз бетінше білім алу, 

ғылыми, оқу-ағартушылық және өзге де 

мақсаттар үшін қолдана білуі мен 

дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми 

мақалалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

және жобаларды жазуда мемлекеттік тілді 

қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді 

5 5 ОК 1 

ОN 1 

ON 3 

 

KBShT 

3209 

Кәсіби 

бағытталған шет 

тілі  

Тәрбие студенттердің таңдаған бағытына 

сәйкес және кәсіби тапсырмаларды шешу 

үшін практикалық қызметті жүзеге асыру 

5 5 ОК 1 

ОN 1 

ON 3 



үшін қажетті жалпы мәдени, кәсіптік және 

лингвистикалық құзыреттерді 

қалыптастырады  және  жетілдіреді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батыс 

мәдениеті және 

қазақ 

халқының 

руханияты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП/TK 

BMT 

 3208 

Батыс   

мәдениетінің 

тарихы 

Ғылыми-техникалық ӛркениет және рухани 

мәдениет. Еуропалық мәдениеттің негізгі 

ерекшеліктері: рационализм, гуманизм, 

тарихилық. Ежелгі және христиан 

мұраларының Еуропа мәдениетіне әсері. 

Техникалық прогресс қоғамды жетілдіру 

құралы ретінде. XX ғасырдағы еуропалық 

мәдениеттің даму кезеңдері. Адам бейнесі 

адам-ұйым, адам массасы. Мәдениеттің 

дамуындағы бұқаралық ақпарат 

құралдарының және әлеуметтік 

коммуникацияның рӛлі. ХХ ғасыр 

мәдениетіндегі адам. Бұқаралық мәдениет. 

Бұқаралық мәдениетті қалыптастыратын 

факторлар. Кич құбылысы. Рок музыка. 

Аудиомәдениет - бұқаралық мәдениеттің 

дирижері. 

5 5 ON 9 

ON 10 

 

KHRM 

3209 

Қазақ халқының 

рухани 

мәдениеті 

Сақ - үйсін дәуірінің мәдениет білуі. 

Қазақстан аумағында этностық және мәдени 

генездің екі көзі - ежелгі Иран және ежелгі 

түркі (Орталық Азия) туралы ғасырлар бойғы 

өзара әрекеттесу тұжырымдамасы. 

Ортағасырлық қазақ дәстүрінің мазмұны 

(тарихи-мәдени талдау) түсіну. Рухани 

құндылықтардың басымдылығы (руханият). 

Дәстүрлі мәдениет пен діннің дағдарысы. 

5 5 ON 9 

ON 10 

Арнайы тарихи 

пәндер 

 

 

БП 

ЖООК 

MK 

1202 

Мамандыққа 

кіріспе  

 

Пән ғылым жүйесіндегі пәні мен орны,тарихи 

зерттеу әдістері,ЖОО бітірушінің біліміне 

қойылатын талаптар туралы түсініктерді 

қалыптастырады.Университетте терең тарихи 

5 1 ON 3 

ON 4 

ON 8 

ON 11 



 

 

дайындықтың объективті қажеттілігін,қазіргі 

кезеңдегі тарихшы студенттердің 

әдіснамалық дайындығының 

ерекшеліктерін,тарихшының ғылыми 

жұмысының негізгі бағыттарын қарастырады. 

 

БП 

ЖООК

  

Arch 

1203 

Археология Археология бойынша жүйелі білім 

қалыптасады. Студенттер археологиялық 

дерек көздерді сынаудың негізгі ережелері 

мен тәсілдерін біледі; археологиялық 

қазбалар мен барлаудың әдістемелік 

негіздерін біледі; алғашқы қауым қоғамының 

хронологиясын археологиялық кезеңге бөлуді 

біледі; тарихи және археологиялық талдау 

әдістерін жетік меңгерген; фактілі және 

теоретикалық материалдарды меңгеру 

барысында тарихи, этнографиялық және 

археологиялық әдістерді қолдана біледі. 

5 1 ON 5 

ON 6 

ON 8 

 

БП 

ЖООК 

KTP 

1206 

Қосалқы тарихи 

пәндер 

Студенттерді тарихи қосалқы пәндер 

салаларымен, олардың зерттеу әдістерімен 

кешенді түрде таныстыру; тарихтағы 

теориялық мәселелерді қосалқы тарихи пән 

деректері арқылы тереңдетіп оқыту; 

тарихтағы теориялық мәселелерді қосалқы 

тарихи пән деректері арқылы тереңдетіп 

оқыту; тарихи дерек түрлерінің сыныпталуын 

меңгеруге үйрету; тарихи деректерден 

ақпарат ала білуге, ішкі, сыртқы сыннан 

өткізуге баулу.   

3 2 ON 1 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

 

БП 

ЖООК 

 Оқу практикасы  Археологиялық артефактілермен жұмыс істеу 

дағдыларын игеру болжанып отыр. 

Студенттер археологиялық деректерді 

сынаудың негізгі ережелері мен тәсілдерін, 

археологиялық қазбалар мен барлаудың 

2 3 ON 3 

ON10 



әдістемелік негіздерін біледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежелгі және 

орта ғасырлық 

әлем тарихы  

 

 

 

 

БП 

ЖООК 

EDT 

1204 

Ежелгі дүние 

тарихи 

Пән студенттерде ежелгі өркениеттердің 

дамуының негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтары туралы кешенді және ғылыми-

түсінік қалыптастырады, адамзат 

тарихындағы осы өркениеттердің рөлі, 

олардың мәдени және тарихи өзіндік 

ерекшеліктері, тарихи өткенге саналы 

құндылық қарым-қатынасы, ежелгі тарихты 

зерттеу саласындағы маңызды тарихи 

мәселелер туралы түсініктерді қалыптастыру 

және студенттерге болашақ кәсіби 

қызметінде қажетті дағдыларды 

қалыптастыру.; студенттер тарихи таным 

әдістерін және жазбаша дереккөздермен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі тиіс. 

5 2 ON 5 

ON 6 

ON 8 

 

БП/ 

ЖООК 

OT 

2210 

Ортағасырлар 

тарихы  

Пән студенттерде медиевистиканың әртүрлі 

мектептері арасында маңызды теориялық 

сұрақтарды тануды қалыптастырады.Орта 

ғасырдағы батыс елдерінің тарихи дамуының 

негізгі және өзекті мәселелерін; орта 

ғасырдағы ортағасырлық Еуропа 

мемлекеттерінің қалыптасу кезеңдері мен 

эволюциясын; орта ғасырдағы батыс еуропа 

мәдениетінің маңызды жетістіктері мен 

ерекшеліктерін қарастырады. Орта 

ғасырлардың тарихы, әлемдік 

медиевистиканың негізгі жетістіктері 

бойынша қарағай кешенімен таныстырады. 

5 3 ON 5 

ON 6 

ON 8 

БП/ТК TZhag 

2215 

Тарихи 

жағрафия 

Пән тарихи география түсінігін, сондай-ақ 

басқа ғылымдармен өзара байланысын 

көрсетеді. Тарих пен географияның әр түрлі 

ғылыми мектептерінде сабақ беру дәстүрі 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 1 

ON 6 

ON 8 

 



қарастырылады. Кеңістік пен орынды 

зерттейді: гуманитарлық ғылымдардың ХХ 

ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың 

басындағы кеңістік мәселесіне бағдарлануы. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 БП/ТК Etn/ 

2215 

Этнология Пән этнология пәні, мақсаты және міндеттері 

туралы түсінік береді. Этникалық 

қауымдарды, этногенезді, этникалық 

тарихты, этностардың материалдық және 

рухани мәдениетінің сипатты ерекшеліктерін, 

салт-дәстүрлерін, салт-дәстүрлерін және 

нанымдарын қарастырады. Этнологиялық 

ғылымның қалыптасуы мен дамуын, оның 

классикалық және қазіргі заманғы зерттеу 

әдістерін зерттейді. 

ON 1 

ON 6 

ON 8 

 

Қазақстан 

тарихы 

 

 

 

 

БП/ 

ЖООК 

KET 

1205 

 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы 

Бұл пән ежелгі дәуірден бастап XIII 

ғасырдың басына дейін Қазақстан аумағында 

тарихи үдерістің негізгі кезеңдері мен 

ерекшеліктерін толық бейнелейді. 

Қазақстанның ежелгі дәуір тарихын 

зерттейді, тарихи процестердің негізгі 

бағыттарын анықтайды, Еуразия 

халықтарының тарихымен өзара қарым-

қатынаста және өзара қарым-қатынаста 

тарихи оқиғаларды көрсетеді. 

5 2 ON 5 

ON 6 

ON 8 

БП/ 

ЖООК 

OKT 

2211 

 

Ортағасырлық 

Қазақстан 

тарихы  

Бұл пән объективті тарихи үрдіс ретінде 

ортағасырлық Қазақстан тарихы бойынша білім 

қалыптастырады, оның нәтижесі ретінде өзіндік 
ерекше материалдық және рухани мәдениеті, 

шаруашылығы бар қазақ мемлекеттілігі мен қазақ 

этносының қалыптасуы болды. Курстың өзекті 
мәселелерін ұзаққа созылған және тұрақты 

тұрғыда бекітілген Қазақстан территориясындағы 

автохтонды халқының шекаларас орналасқан 

халықтар мен мемлекеттердің арасындағы қарым-

5 3 ON 5 

ON 6 

ON 8 

 



қатынастардың үрдісінен қарастырады. 

БП/ 

ЖООК 

KZhZT 

2212 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы 

Пән XVIII - XX ғғ.басындағы қазақ халқы 

тарихының түйінді мәселелері бойынша жүйелі 
білімді қалыптастырады, империялық кезең 

тарихын зерттеудегі заманауи әдіснамалық 

тәсілдерді түсіну,Осы кезең бойынша негізгі 
Тарихи деректер мен ғылыми әдебиеттерді білу. 

5 4 ON 5 

ON 6 

ON 8  

ON 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарихнама  

және 

дерекнамасы 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП/ТК 

TD 

2216 

 

Теориялық 

деректану 

 

Пән деректің белгілі уақытта қалыптасқан тарихи 

құбылыс ретінде табиғатын зерделейді, деректін 

уақыты мен әлеуметтік жағдайда пайда болуын, 
тарихи танымда деректік гносеологиялық 

табиғатпен байланысын зерттейді басқа да 

ғылыми саласындағы өзекті мәселелерді 
талдағанда әдіснамалық тұжырымды; деректерді 

сыни талдау принциптерін; тарихи зерттеулерде 

нақты деректік- ақпараттық негізін құрастыруын; 

тарихи зерттеудің терминологиялық аппаратын; 
практика жүзінде қолдану мүмкіндігін және 

деректі талдауда әдістер жүйесінқолдана білуі; 

аймақтық тарих бойынша деректер тізбегімен 
таныстырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ON 1 

ON 2 

ON 5 

 

COT 

2216 

Қостанай 

облысының 

тарихы 

Пән Қостанай облысының қалыптасу және даму 

тарихы туралы түсінік береді. Этникалық және 

демографиялық жағдайды қалыптастыру, ХХ в 
әлеуметтік-демографиялық ахуалдың өзгеруі, 

сондай-ақ облыста Индустрияландыру, 

ұжымдастыру мәселелерін қарайды. Қостанай 
облысының Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 

үлесін, тың игеруді зерттейді. 

ON 1 

ON 4 

ON 7 

ON 10 

 

КП/ 

ЖООК 

KTT 

3301 

 

Қазақстан  

тарихының  

тарихнамасы   

Пән тарихи ғылымның қалыптасуын, дамуын, 

өзгерісін қарастырады. Бұл пән арқылы білім 
алушылардың кәсіби білімі мен біліктілігі 

қалыптасады. Тарихи ғылымның дамуы мен 

өзгеруін қарастырады. Тарихнама арқылы 
Қазақстан Республикасының тарих ғылым 

саласында пайда болған объективті зерттеулер 

5 5 ON 2 

ON 5  

ON 6 

ON 9 

 



мен шығармалар қарастырылады. 

 

 

 

 

 

КП/ТК 

ShETT 

3306 

 

Шет елдер 

тарихының  

тарихнамасы 

Пән тарихи білімнің мәнісі, үлгісі, қызметі 

туралы,тарихи ғылым дамуының негізгі кезеңдері 
туралы, шетел тарихы бойынша отандық және 

шетел тарихнамасының маңызды мектептері мен 

бағыттарының эволюциясы туралы жүйелі білімді 
қалыптастырады. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

ON 2 

ON 5  

ON 6 

ON 9 

 

TD 

3306 

Тарихи 

демография  

Пән тарихи демография, оның негізгі мақсаттары 

мен міндеттері туралы түсінік береді. Халықтың 

ұдайы өсуі, халық қозғалысының түрлері, халық 
қоныстануы туралы көздер, олардың жіктелуі 

сияқты мәселелерді қарастырады. Тарихи 

демография әдістерін және оларды жұмыста 
пайдалануды зерттейді. 

ON 2 

ON 5  

ON 6 

ON 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП/ТК 

OShTD 

2307 

 

Отандық және 

шетел   

тарихының   

деректері  

Бұл пән отандық және шетел тарихы бойынша 

тарихи деректер жөнінде жүйелі білімдер 

қалыптастырады. Студенттердеректерді сыни 
талдау принциптерін, тарихи зерттеулерде нақты 

деректік- ақпараттық негізін құрастыруын, тарихи 

зерттеудің терминологиялық аппаратын, практика 
жүзінде қолдану мүмкіндігін және деректі 

талдауда әдістер жүйесінқолдана біледі аймақтық 

тарих бойынша деректер тізбегімен танысады. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

ON 1 

ON 2  

ON 5 

ON 10 

 

RKEM

N 2307 

Руханият 

қазақтардың 

этникалық 

мәдениетінің 

негізі 

Пән қазақ халқының рухани мәдениеті, ұрпақтар 
сабақтастығы, мәдениеттің дамуы және оның 

негізгі элементтері туралы түсінік береді. Қазақ 

халқының салт-дәстүрлері мен әдет-
ғұрыптарының негізі ретінде руханилықты 

зерттейді. Ғасырлар бойы көбейген және қазіргі 

қазақстандық қоғамның негізі болған рухани 

құндылықтарды қарастырады 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

 КП/Ж

ООК 

 Өндірістік 

практикасы 

Диплом алды 

практикасы 

Студенттер пәндік саладағы практикалық-

бағдарлы білім мен дағдыларды, мұражайда 

экскурсияны ұйымдастыру және мұрағаттағы 

практикалық іс-әрекет, Тарихты оқыту 

әдістемесі және оқу үрдісінде оқытудың 

7 8 ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 6 



инновациялық технологияларын қолдану, 

сондай-ақ білім алушы мен мұғалімнің 

педагогикалық өзара іс-қимылы бойынша 

меңгереді. Шет тіліндегі құжаттамамен, 

мұрағаттық және мұражай құжаттарымен 

жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін 

меңгереді. 

Тарих 

теориясы мен 

әдіснамасы 

 

 

КП/ 

ЖООК 

TPTT 

4302 

 

Тарихи процесс 

және таным 

теориясы 

Пән нақты тарихи жағдайларда тарихи ойдың 
негізгі бағыттары мен ұстанымдарын анықтайтын 

тарихи танымның әлеуметтік негіздерін 

таныстырады. Әртүрлі кезеңдердегі тарих 
ғылымының даму тарихын зерттейді; зерттеу 

жұмысында теоретикалық және методологиялық 

құралдарымен өз бетінше және нақты жұмыс 

істеуді үйретеді; тарихи бағытының дүниетанымы 
мен методологиялық құрылымына әр елдің 

ұлттық деңгейін анықтайды. 

5 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

 

 

 

 

БП/ТК 

HKT 

4213 

Халықаралық 

қатынастар 

тарихы  

Халықаралық қатынастар әпні және объектісі. 

«халықаралық қатынастар» түсінігі. Мақсат, 

міндеттері. XVI-XVIII ғғ. халықаралық 

қатынастардағы негізгі мәселелер. Отаршыл 

империялардың қалыптасуы. 1815-1850 жж. 

халықаралық қатынастар. Халықаралық 

қатынастардағы негізгі бағыттар. Әлемді  

отарлық бӛлуді аяқтау.   

 

 

 

5 

 

 

 

7 

ON 5 

ON 9 

TA 

4213 

Тарих 

әдіснамасы 

Пән нақты тарихи жағдайларда тарихи ойдың 

негізгі бағыттары мен ұстанымдарын 

анықтайтын тарихи танымның әлеуметтік 

негіздерін таныстырады, әртүрлі кезеңдердегі 

тарих ғылымының даму тарихын зерттейді. 

ON 2 

ON 4 

ON 5 

ON 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отандық және 

әлемдік тарих 

жаңа және 

қазіргі заман 

кезінде 

 

КП/ 

ЖООК 

EAEZh

ZT 3303 

 

Еуропа және 

Америка 

елдерінің жаңа 

заман тарихы 

Пән жаңа замандағы Еуропа мен Америка 

елдерінің дамуы туралы географиялық 

жағынан, конфигурациясы, территорияның 

көлемі, табиғи ресурстарға бай-лығы 

бойынша түсінік береді; климат, табиғи 

аймақтар; экономика және урбанизация 

деңгейі; өндіріс саласы және шаруашылық 

құрылымы; халық құрамы. 

5 6 ON 5 

ON 6 

ON 8 

ON 9 

БП/ 

ЖООК 

EAEKZ

T 4214 

 

Еуропа және 

Америка 

елдерінің қазіргі 

заман тарихы  

Пән қазіргі кездегі Еуропа мен Америка 

елдерінің дамуы туралы географиялық 

жағынан, конфигурациясы, территорияның 

көлемі, табиғи ресурстарға байлығы бойынша 

түсінік береді; климат, табиғи аймақтар; 

экономика және урбанизация деңгейі; өндіріс 

саласы және шаруашылық құрылымы; халық 

құрамы. Саяси жүйедегі өзгерістерді, 

дағдарыстарды, экономикалық реформаларды 

қарайды. 

5 7 ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 10 

ЖБП/

МК 

КKZT 

3101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын мемлекеттілік 

пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен дамуы мәселелеріне бағыттайды. 

5 5 ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 9 

БП/ТК MEK 

4217 

"Мәңгілік ел" 

құндылықтары  

Пән "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының 

мазмұны, мәні: тарихи сабақтастық, қазақ 

мәдениеті, еркіндік, бірлік, мықты мемлекет, 

жоғары мақсаттар туралы түсінік береді. 

"Мәңгілік ел" Патриоттық актінің тарихи 

мәнін, уақыт сынағынан өткен Қазақстандық 

жол тәжірибесін зерделейді. 

3 7 ON 1 

ON 4 

ON 8 

ON 10 

 



THT 

4217 

 

Түркі 

халықтарының 

тарихы 

Пән дереккөздерді, кезеңділікті, негізгі түркі 

халықтары мен олардың өмір сүруінің 

этномәдени ареалдарын, түркі халықтарының 

этногенезін, халықтардың ұлы қоныс 

аударуын, түркілердің көршілермен қарым-

қатынасын (Қытай, Византия, Иран), 

Қазақстан аумағында Түркі мемлекеттерінің 

дамуын: хазарлар, Бұлгарлар, оғыздар, 

қыпшақ, Сельджуктар, Осман империясы 

ашады. Түркі халықтарының әлемдік 

мәдениеттің дамуына қосқан үлесі. 

ON 1 

ON 10 

ON 11 

 

КП/ 

ЖООК 

KRAK 

4304 

Қазақстан 

Республикасы 

әлемдік 

қауымдастықта  

Пән терминдерге анықтама береді: сыртқы 

саясат, доктрина, Елші, консул. 

Қазақстанның сыртқы саясатының көп 

векторлы дамуын, жетекші мемлекеттермен 

және халықаралық ұйымдармен өзара 

байланысты дамыту процесін қарастырады. 

Қазақстан Республикасының бастамаларын 

және олардың әлемдік қоғамдастықта іске 

асырылуын зерттейді. Бітімгершілік 

процестердегі Қазақстанның рөлі. 

3 7 ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 9 

 

Педагогикалық 

 

 

 

 

БП/ТК РР 4218 

 

Педагогика және 

психология 

Бұл пән жоғары оқу орнында педагогикалық 

үрдісті ұйымдастыру жөнінде білімдер мен 

дағдылар қалыптастырады, дүние жүзілік 

жоғарғы білім саласындағы жетістіктер мен 

педагогикалық заңдылықтарды зерделейді. 

5 7 ON 2 

ON 4 

ON 5 

 

HZEP 

4218 

 

Жас ерекшелік 

психологиясы 

Бұл пән педагогикалық қызмет барысында 

қажетті әр түрлі жасаралық қатынастарды 

айқындайтын жасаралық психология 

бойынша білімдер мен қабілеттер бойынша 

білімді меңгертеді. 

5 7 

КП/ 

ЖООК 

TOA 

4305 

Тарихты оқыту 

әдістемесі 

Пән студенттердің педагогикалық қызметке 

теориялық, оқу-әдістемелік, дайындық 

5 7 ON 4 

ON 5  



жөніндегі жүйелі білімді қалыптастырады, 

тарихи білімді беру түрлерінің , тәсілдері мен 

үлгілерін білу және сонымен қатар меңгеруді 

көздейді. 

ON 8 

ON 9  

 

 
 КП/ 

ЖООК 

 

 Педагогикалық 

практикасы  

Студенттер пән саласындағы, оқу-

педагогикалық қызметті жоспарлау және 

ұйымдастыру, оқу үрдісінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану 

және тарихты басу әдістемесі, сондай-ақ 

білім алушы мен мұғалімнің педагогикалық 

өзара іс-қимылы бойынша практикалық-

бағытталған білім мен дағдыларды меңгереді. 

5 8 ON 2 

ON 5 

ON 7 

1Тарих және этноконфессионалдық қатынастар білім беру траекториясының модульдері / 

Этникалық 

және діни 

процестердің 

қазіргі заманғы 

мәселелері  

 

 

 

КП/ТК KAU-

UTET 

3308 

Қазіргі әлемдегі 

үлттық үрдістер 

тұрғысындағы 

этникалық 

терроризм  

Пән әлеуметтік-саяси ойдағы «террор» және 

«терроризм» терминдері туралы түсінік 

береді. Қазіргі терроризм типологиясын 

ашады. «Саяси радикализм», «саяси 

экстремизм» және «терроризм» қазіргі саяси 

ғылым санаты ретінде зерттейді. Этникалық 

терроризм нақты мысалдарда және оның 

терроризмнің басқа түрлерінен 

айырмашылығы болып табылады. 

5 6 ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 11 

 

КП/ТК KKETS

hEU 

3309 

Қазіргі кездегі 

Еуропа мен Таяу 

Шығыстағы 

этноконфессион

алдық үрдісі 

Пән Таяу Шығыс Еуропа елдерінің 

мысалында Қазіргі әлемдегі 

этноконфессиялық үрдістер туралы 

түсініктерді қалыптастырады. Зерттелетін 

өңірлерде болып жатқан процестерді 

қарастырады,сондай-ақ этникалық 

қақтығыстарды, олардың қалыптасу 

себептерін, даму заңдылықтарын және шешу 

жолдарын, сондай-ақ олардың өңірлік 

ерекшеліктерін қоса алғанда, этно-

конфессиялық қатынастарға талдау, болжау 

ON 3 

ON 5 

ON 6 

ON 10 



жүргізіледі. 

КП/ 

ЖООК 

 

 Өндірістік 

практикасы 

Студенттер пәндік саладағы практикалық-

бағдарлы білім мен дағдыларды, мұражайда 

экскурсияны ұйымдастыру және мұрағаттағы 

практикалық іс-әрекет, Тарихты оқыту 

әдістемесі және оқу үрдісінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану, 

сондай-ақ білім алушы мен мұғалімнің 

педагогикалық өзара іс-қимылы бойынша 

меңгереді. Шет тіліндегі құжаттамамен, 

мұрағаттық және мұражай құжаттарымен 

жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін 

меңгереді. 

5 7 ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 6 

Этнология 

және рухани 

мәдениеттің 

теориялық 

мәселелері  

 

 

БП/ТК PKEEP 

2219 

Посткеңестік 

кеңістіктегі 

этноәлеуметтік 

және этносаяси 

процестер  

Пән бұрынғы КСРО республикаларындағы 

этноәлеуметтік және этносаяси даму 

мәселелерін зерттейді. Салыстырмалы 

талдаудың негізгі тенденциялары, өлшемдері 

мен негіздері қарастырылады, посткеңестік 

мемлекеттердегі ұлттық құрылыстың 

тәуекелдері мен проблемалары талданады. 

Этникалық және азаматтық бірегейліктің 

арақатынасы, азаматтық бірегейліктің және 

азаматтық қоғамның посткеңестік кеңістікте 

қалыптасуының қиындығы зерттеледі. 

5 4 ON 5 

ON 6 

ON 9 

ON 10 

 

 

 БП/ 

ЖООК 

 

 Өндірістік 

практикасы  

Студенттер пәндік саладағы практикалық-

бағдарлы білім мен дағдыларды, мұражайда 

экскурсияны ұйымдастыру және мұрағаттағы 

практикалық іс-әрекет, Тарихты оқыту 

әдістемесі және оқу үрдісінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану, 

сондай-ақ білім алушы мен мұғалімнің 

педагогикалық өзара іс-қимылы бойынша 

меңгереді. Шет тіліндегі құжаттамамен, 

3 4 ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 6 



мұрағаттық және мұражай құжаттарымен 

жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін 

меңгереді. 

2 Мұражай ісі мен құжаттану білім беру траекториясының  модульдері 

Мұражайлар 

тарихы және 

демография  

 

 

 

 

 

КП/ТК TOZhA 

3308 

 

Тарихи-өлкетану 

жұмысының 

әдістемесі 

Пән студенттер теоретикалық білімдерді 

меңгереді, сонымен қатар тарихи өлкетану 

саласындағы қажетті дағдылары мен 

икемділіктерін қалыптастырады; тарихшы 

өлкетанушылардың практикалық іс-

әрекетінде және тарихи ғылымды зерттеуде 

зерттеу әдістері мен принциптерін меңгереді; 

өлкенің бұрынғы тарихын білу және тарата 

білу қабілетін қалыптастырады. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 11 

 

КП/ТК AKMT 

3309 

 

Әлем және 

Қазақстан 

мұражайларыны

ң тарихы 

Пән антикалық дәуірден күні бүгінге дейінгі 

кездегі социо-мәдени институт ретінде 

қалыптасқан мұражайлардың құрылу және 

даму тарихы бойынша қажетті білімді 

меңгертеді, мұражайлардың көптүрлілігімен 

таныстырады 

 

 КП/ 

ЖООК 

 

 Өндірістік 

практикасы  

 

Студенттер пәндік саладағы практикалық-

бағдарлы білім мен дағдыларды, мұражайда 

экскурсияны ұйымдастыру және мұрағаттағы 

практикалық іс-әрекет, Тарихты оқыту 

әдістемесі және оқу үрдісінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану, 

сондай-ақ білім алушы мен мұғалімнің 

педагогикалық өзара іс-қимылы бойынша 

меңгереді. Шет тіліндегі құжаттамамен, 

мұрағаттық және мұражай құжаттарымен 

жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін 

меңгереді. 

5 7 ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 6 

 

Мұрағаттану   БД/ВК Mur Мұрағаттану   Пән мұрағаттардын пайда болу тарихы мен 5 4 ON 2 



2219 тарихи құжаттарды талдау түрін анықтауды 

мұрағат құжаттарын комплектациялау 

бойынша білім береді, мұрағат құжатарын 

сақтау және есепке алу, құнды құжаттарды 

экспертизадан өткізу, мұрағат құжатары 

бойынша ақпараттар дайындау, каталогпен 

жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастырады, 

ақпарат жинақтау, құжаттарды есепке алу 

құжаттардын сақтау ерекшелігі мен сақтау 

принциптерін үйретеді 

ON 3 

ON 9 

ON 11 

 БП/ 

ЖООК 

 

 Өндірістік 

практикасы 

Студенттер пәндік саладағы практикалық-

бағдарлы білім мен дағдыларды, мұражайда 

экскурсияны ұйымдастыру және мұрағаттағы 

практикалық іс-әрекет, Тарихты оқыту 

әдістемесі және оқу үрдісінде оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдану, 

сондай-ақ білім алушы мен мұғалімнің 

педагогикалық өзара іс-қимылы бойынша 

меңгереді. Шет тіліндегі құжаттамамен, 

мұрағаттық және мұражай құжаттарымен 

жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін 

меңгереді. 

3 

 

4 ON 2 

ON 3 

ON 4 

ON 6 

Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП/ТК       

 

3220 1 Пән  5 5  

 3221 2 Пән  5 5  
Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП/ТК       

       

3222 1 Пән 

 

 5 6  

3223 2 Пән  5 6  
 ЖБП/

МК 

FK 

1108(1) 

FK 

1108(2) 

FK 

1108(3) 

Дене 

шынықтыру   

 

 

 

 

Пән кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз ететін дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін мақсатты қолдануға; 

болашақ еңбек қызметінде физикалық 

жүктемелерді, жүйке-психикалық 

8 1-4 ОК 7 

ON 2 



FK 

1108(4) 

 кернеулерді және жағымсыз факторларды 

тұрақты ауыстыруға үйретеді. 

Қорытынды 

аттестаттау  

ҚА   Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан 

тапсыру 

 12 8 ОК 1  

ОК 2 

ОК 5 

ОК 8 

     Барлығы 240   



 


