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1 БП (ТК)                 
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GZUjJ 

5205                         

OPNI 
5205     

Ғылыми 

зерттеулерд

і 
ұйымдасты

ру және 

жоспарлау                                          
Организаци

я и 

планирован
ие научных 

исследован

ии 

3 1 Курс мазмұны - жоғары оқу орындарында ғылыми ізденіс жұмыстарының негізгі 

бағыттары, методологиялық негіздері. Ғылыми ізденіс жұмыстарының негізгі 

түрлері, оларға қойылатын талаптар. Ғылыми талдау (аннотация), рефераттар, 
ғылыми әдебиеттерге, монографияларға талдау. Курстық жұмыс, дипломдық, 

диссертациялық жұмыстар  туралы нақты ұғым, түсінік. Ғылым тарихындағы 

ғылыми ізденістің ұғымы мен мәні. Ғылыми ізденіс жұмыстарының теориялық және 
әдіснамалық негіздері. Тарих ғылымын ғылыми ұйымдастыруда қолданылатын 

дәстүрлі және қазіргі инновациялық тәсілдердің орны. Мұражайлар, орналасуы, 

тарихы туралы қысқаша түсінік. Мұражай жәдігерлері, хронологиялық таныстыру. 
Материалдық және рухани жәдігерлердің құжаттарын құрау. Мұрағат қорларымен 

жұмыстанудың әдіснамалық негіздері. Ұйымдастырудың амал тәсілдері, қойылатын 

талаптар. Рефераттар жазуға қойылатын талаптар. Курстық жұмыстарға қойылатын 

талаптар. Бақылау жұмыстарына, дипломдық жұмыстарға қойылатын талаптар. 
Кітапханалармен танысу, орналасуын білу. Тапсыру беру жолдары. Кітапханалар 

ғылыми ізденіс жұмыстарының бастау көзі.  

Курс мақсаты- ғылыми тақырып бойынша әдебиеттер тізімін қалыптастырудың 
әдіснамалық негіздерін түсіндіру, каталогпен жұмыс істеу, библиографиялық 

көрсеткіш құрастыру жолдары, сирек кездесетін кітапханаларда жұмыстанудың әдіс-

тәсілдерін зерттеу.  

Күтілетін нәтижелер: магистранттың өз зерттеу тақырыбы бойынша өзіндік 
ғылыми зерттеулерді жоспарлауы, негізгі мәселелер бойынша ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыруы болып табылады.  

Білім: ғылыми жұмыстарды жеке жоспарлай алуы және ғылыми зерттеулерді нақты 
нәтижелерге жету жолында ұйымдастыра алуы білімі болады. 

Іскерліктер: нақты тақырып бойынша өзекті мәселені дәл табуы, ғылыми 

зерттеулерді жоспарлауда нақтылық  пен ұқыптылықты негізге алуы, ғылыми 
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зерттеулерді ұйымдастыруда жан- жақтылық және табандылық қажет етіледі.  

Дағдылар: ғылыми жоба бойынша білікті ғылыми маман дағдыларын 
қалыптастырады. 

Құзіреттілік: ғылыми мәселелерді ұйымдастыру және жоспарлауда теорияда алған 

білімді практикамен ұштастыра отырып, тарих ғылымы саласында түпдеректермен 

жұмыс жасау болып табылады. 
Целью и задачей дисциплины является подготовка специалистов в области 

архитектуры, приобретение ими необходимых навыков для самостоятельной 

научной деятельности. Главная цель преподавания дисциплины «Организация и 
планирование научных исследований» – дать магистранту общее представление о 

принципах и методах научно-исследовательской работы, необходимых ему при 

последующем выполнении магистерской диссертации. Задачей изучения 

дисциплины является освоение научных и практических основ методологии 
организации и планирования научных исследований. Предметом изучения 

дисциплины «Организация и планирование научных исследований» являются 

научное знание и научное исследование, которые направленные на определение 
целей исследования, отыскание путей решения научных задач. 
Знать: 

приёмы постановки целей и задач научных /проектных исследований, методики 

проведения экспериментальных исследований, обработки и анализа результатов. 
Уметь: 
систематизировать отечественный и зарубежный опыт по направлению 
исследований в области машиностроительного производства, ставить цели и 
определять задачи при организации научных и проектных исследований, 
планировать проведение научных/проектных исследований, выбирать и составлять 
план эксперимента, использовать стандартные пакеты и средства 
автоматизированного проектирования при проведении исследований;  
владеть опытом: 

поиска и анализа современной научно-технической информации, организации и 

проведения экспериментальных исследований в области машиностроения (по теме 
магистерской диссертации), презентации результатов научного исследования и 

ведения научной дискуссии 

2 БП (ТК)                 

БД (КВ) 
 

MJAM 

5205                    
MPRA 

5205 

Мұрағатпен 

жұмыстард
ың 

әдістемелік 

мәселелері                                              

3 1 Курс мазмұны- Мұрағаттар туралы түсінік, ұғымы, мұрағат қорлары, мәселелері. 

Мұрағаттардың құрылымдары. Мұрағат қорларымен жұмыстанудың әдіснамалық 
негіздері. Қазақстандағы орталық мұрағаттардың тарихы. Аймақтық, облыстық 

мұрағаттардың тарихы. ҚР мемлекеттік мұрағаттарының қорының жағдайы. Мұрағат 

құжаттары жөніндегі ғылыми анықтамалық аппараты (жазба істері, картотекалар, 
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каталогтар, сілтемелер, құжаттарды шолу). Мемлекеттік мұрағаттардың рөлі мен 

қызметі. ҚР алғашқы мұрағаттардың пайда болу тарихы, ҚР Орталық мемлекеттік 
мұрағаты. Әлем мұрағаттарының пайда болу, даму тарихы. Мемлекеттік 

мұрағаттарда құжаттарды сақтау ережесі, мұрағаттарда құжаттарды сараптау. 

Мемлекеттік мұрағаттардағы құжаттардың ғылыми құндылығына қарай топтастыру.   

Курс мақсаты мұрағаттармен жұмыстардың әдіснамалық негіздері туралы 
мәліметтерді зерделеу.     

Күтілетін нәтижелер: магистранттың таңдап алған тақырыбы бойынша іргелі 

мұрағаттарда жұмыс жасай алуы, түпдеректерді ғылыми айналысқа қосуы, 
мұрағаттық құжаттардан ғылыми жаңалық, ғылыми нәтиже табуы. 

Білім: мұрағаттармен жұмыс істеудің әдістемелік тәсілдерін игеруі, материалдарды 

іріктей, сұрыптай алуы білімі болып табылады. 

Іскерліктер: ізденушінің мұрағаттардың құрылымын меңгеруі, қорларды 
саралаудың әдіснамалық негіздерін үйренуі, мұрағаттық деректердің түпдеректік 

маңыздылығын сезінуі және оны ғылыми жұмысқа жүйелі тартуы.  

Дағдылар: тарих магистрінің зерттеу жұмыстарында мұрағат деректерін бірінші 
орынға қою дағдысын қалыптастырады. 

Құзіреттілік: тарих магистрі ғылыми-педагогикалық жұмыстарында мұрағат 

көздерін өз ғылыми ізденістеріне үнемі пайдалана алады. 
Цель курса «Методические проблемы работы с архивами» дать представление об 

истории, теории и организации архивного дела нашей страны, о специфике 

архивных документов. иметь подготовку по истории и организации архивного дела, 

теории и методике архивоведения, целостное представление о специфике архивных 
документов, о своеобразии и содержании архивной деятельности; • знать историю 

возникновения и развития архивов; • знать законодательство и нормативную базу 

архивной деятельности в России; • понимать структуру архивной сети и архивных 
служб современного мира; • знать виды и типы архивохранилищ России, знать 

основные направления деятельности архивных учреждений; • владеть архивной 

терминологией; • знать связь архивоведения с другими науками и научными 
дисциплинами; • понимать специфику и сущность архивной деятельности; 

Задачи курса – ознакомить будущих историков с работой архивных учреждений; 

научить их методике и правилам поисков архивных документов и использования их 

в научно – исследовательской и практической работе; овладеть теоретическими и 
практическими навыками по публикации архивных документов 
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3 БП (ТК)                 

БД (КВ) 

ТК 5206                       

PI 5206 

Тарихты 

кезеңдеу 

3 2 Курс мазмұны- тарихи құбылыстарды зерттеуге байланысты жаңа әдістемелік 

тұрғылардың пайда болуымен, тарихи даму жайлы бұрынғы көзқарастардың 

Ғылыми 

зерттеул

Отанд

ық 



(отан және 

дүниежүзілі
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ескіруімен және тарихи оқиғаларды бағалау күштерінің өзгеруімен тарих 

ғылымының ең үлкен мәселесі кезеңдеуді қайта қарау қажеттілігі. Кезеңдеу 
мәселесінің өзектілігі, тарихи зерттеулердің таптық бесмүшелік тұрғыда зерттелу. 

Кезеңдеу мәселесінің теориялық, методологиялық, даулы мәселелері. Қазақстан 

тарихының әртүрлі кезеңінің күрделі методологиялық мәселелері. Тарих 

ғылымының  кезеңделуінің теориялық және методологиялық  мәселелері. Кезеңдеу 
мәселелерінің ғылыми-теориялық бағдары. Тарих ғылымын кезеңдеуге байланысты 

теориялық және методологиялық қағидаралы мен ұстанымдары. Ерте дүние және 

ортағасырлар пәні бойынша жарпы тарихтың кезеңделу мәселелері. Жаңа және 
қазіргі заман тарихы пәнінің негізінде кезеңделуге байланысты әртүрлі ғылыми 

ұстанымдар. Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы пәніне қатысты 

кезеңдеудің негізгі мәселелері. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы 

пәнінің негізінде тарих ғылымындағы зерттеушілердің көзқарастары. Тарихты 
кезеңдеуге байланысты алынған жалпы білімді ғылыми зерттеу жұмыстарында 

пайдаланудың ғылыми теориялық негіздері.    

Курс мақсаты тарих ғылымын кезеңдеуге байланысты теориялық және 
методологиялық қағидалар мен ұстанымдарды түсіндіру.  

Күтілетін нәтижелер: ізденушіден кезеңдеу мәселелерінің ғылыми-теориялық 

бағдарын білу, күні бүгінгі тарих ғылымының ең үлкен мәселесі ретінде кезеңдеуді 
қайта қарау қажеттілігін түсіну, тарихты кезеңдеуге байланысты алынған жалпы 

білімді ғылыми зерттеу жұмыстарында пайдалану қабілеті күтіледі.  

Білім: кезеңдеу мәселесінің өзектілігі, маңыздылығы, қажеттілігі, алуан көзқарасы 

магистрантқа берілген білім.  
Іскерліктер: тарихты кезеңдеуде білім алушының оның отандық және дүниежүзілік 

қалыптасқан жүйесін тарихи білім ретінде меңгеру іскерлігі. Көп түрлі кәсіби 

тарихшылар пікірлері мен көзқарастарының дамуын саралай алуы болып табылады. 
Дағдылар: отандық және дүниежүзілік тарих мәселелері бойынша тарихты кезеңдей 

алуы әрбір кәсіби тарихшының дағдысына айналады. 

Құзіреттілік: тарихты кезеңдеу бағытындағы магистранттың жиналған білім-білігі 
кез-келген отандық және дүниежүзілік тарихи мәселелерді түсіндіруде пайдалана 

алады. 

Содержание курса: Периодизация истории - особого рода систематизация, которая 

заключается в условном делении исторического процесса на определённые 
хронологические периоды. Эти периоды имеют те или иные отличительные 

особенности, которые определяются в зависимости от избранного основания 

(критерия) периодизации. Для периодизации могут избираться самые разные 
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основания: от смены типа мышления (О. Конт, К. Ясперс) до смены способов 

коммуникации (М.Маклюэн) и экологических трансформаций (Й.Гудсблом). Многие 
учёные для создания периодизации используют экономико-производственные 

критерии: это как социально-экономические отношения и средства производства 

(марксистская теория формаций), так и основная сфера производства 

(теория индустриального и постиндустриального общества; периодизация 
по принципам производства Л. Е. Гринина) 

Цель курса: В советской исторической науке наибольшее распространение 

получила схема пяти формаций (так называемая «пятичленка»), которая была 
разработана советскими учёными на основе произведений Маркса и Энгельса, в 

частности работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

Фридриха Энгельса. Суть концепции заключалась в том, что любое человеческое 

общество проходит в своём развитии пять последовательных этапов — первобытно-
общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическ

ую формации. Данная схема в качестве непререкаемой догмы вошла во все учебные 

и справочные марксистские издания, а советские историки прикладывали 
значительные усилия, чтобы найти последовательную смену формаций в истории 

любого общества. Так называемые «творческие марксисты» воспринимали 

пятичленную схему как главный ошибочный конструкт марксистской теории и 
именно против неё были направлены их основные критические высказывания. В 

очень высокой степени развитие творческого марксизма в СССР следует связывать с 

дискуссией об азиатском способе производства — шестой формации, существование 

которой постулировал Маркс, но отвергали советские учёные. 

4 БП (ТК)                 

БД (КВ) 

ТОМ 

5206                        

API 5206 

Тарихнаман

ың өзекті 
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проблемы 

историогра

фии 

3 2 Курс мазмұны-Қазақстан тарихы ғылымының даму тарихына қатысты еңбектер мен 

олардағы тұжырымдарды, ойларды зерттейді. 

Тарихнаманың даму кезеңдерін анықтау. Ежелгі және ортағасырлық тарихи білімнің 
даму деңгейін көрсету. Қазақстан тарихын зерттеуде ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы 

орыстық тарихи ой мектебінің негізгі бағыттарының мазмұнын ашу.  

- Кеңестік тоталитарлық жүйе кезеңіндегі тарих ғылымының даму ерекшеліктерін 

анықтау, жоғарғы мектеп тындаушыларының бойында оқып үйреніп отырған 
мәселелерге қатысты сыни көзқарас қалыптастыру. ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ саяси элитасының шығармашылық мұрасын оқып 

үйрену: Ш.Құдайбердиев, Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 
М.Тынышбаев, М.Дулатов және т.б. Қазақстан тарихы ғылымының қазіргі кезеңдегі 

даму деңгейін көрсету. Зерттеу жұмыстарында тарихнамалық талдау әдістерін тиімді 

пайдалануды, зерттеп отырған мәселе бойынша өзінің жеке бағдарын айқындауға 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99._%D0%93%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


үйрету.  

Курс мақсаты әртүрлі кезеңдердегі Қазақстан тарих ғылымының даму тарихын 
зерттеу; оның дамуының өлшемдерін анықтау; әртүрлі көзқарастар бойынша 

түбегейлі шешімдерді айқындау. Қазақстан тарихы ғылымының қазіргі даму кезеңі 

бүгінгі күн талаптары тұрғысынан патшалы Ресей мен Кеңес кезеңдеріндегі 

тарихшылардың түбегейлі тұжырымдарын, қайта зерделеп, олардың еңбектеріне 
принциптік және объективтік баға беруі тиіс.  

Күтілетін нәтижелер: тарихнаманы оқу және меңгеру барысында білім алушы 

пәннің күрделілігін түсінуі, тарихтың тарихы ретіндегі бағасын білуі, тарихнаманың 
өзекті мәселелерін көре білуі күтілетін нәтиже.  

Білім: магистрант тарихнама пәнінің негізгі ұстанымдарын пәнді түсіндіру 

барысында терең меңгеруі білім болып табылады.  

Іскерліктер: әртүрлі кезеңдердегі отандық тарихтың және дүниежүзілік тарихтың 
іргелі де өзекті мәселелері бойынша айтулы зерттеулерді меңгеруі мен кәсіби 

шеберлікпен түсіндіруі іскерлік есептеледі. 

Дағдылар: тарихи жағдаят немесе тарихи хикая баяндау барысында мәселенің 
тарихнамасын қозғау дағдысы.  

Құзіреттілік: тарихнаманың даму кезеңдерін анықтау, дәуірлердегі тарихи білімнің 

даму деңгейін көрсету, шетелдік және отандық тарихи ой мектептерінің негізгі 
бағыттарының мазмұнын ашу болып табылады. 

Содержание курса: В исторической мысли последних лет появились ростки нового, 

осознания стремительно меняющейся реальности. Историки пытаются выработать 

новые методологические подходы, методы мышления, видеть историческим процесс 
таким, как он был и есть на самом деле – взаимосвязанным, интегрированным 

целостностью, находящимся в диалектическом развитии. 

       Появились труды, написанные с новых позиций, открылись, к сожалению ,не до 
конца, архивные фонды, стираются самые заметные «белые пятна» истории 

Казахстана .В то же время ,необходимость осмысления прошлого и настоящего, как 

это отмечается в «Концепции становления исторического осознания Республики 
Казахстан», принятой Национальным Советом по государственной политике при 

Президенте РК, настоятельно требует активизировать, углубить анализ исторических 

судеб Казахстана, его народа.  

       Данная дисциплина предполагает изучение следующих актуальных проблем 
истории казахского народа : этногенеза, государственности, национально-

освободительной войны против джунгар, вхождение в состав российского 

государства, в том числе военно-крестьянская колонизация. и т.д.. 
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Цель: изучить актуальные проблемы Отечественной истории, используя при этом 

различные  источники и исследования казахстанских ,российских и буржуазных 
историографов. 

Задачи курса: активизировать мыслительную деятельность у магистрантов 

выработать у магистрантов умение работать с историческими источниками 

формировать у магистрантов знания теоретических положений по концептуальным  
проблемам  Отечественной истории углубить знания по фундаментальным темам 

Отечестенной истории 

5 БП (ТК)                 
БД (КВ) 

TGA 
5207                      

MIN 

5207 

Тарих 
ғылымының 

әдіснамасы                                                                         

Методологи

я 
историческ
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2 2 Курс мазмұны- тарихтың методологиясы ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Ғылыми 
білімдердің объективтілік құндылығы және субъективті баға. Методология және 

ғылыми методтар. Тарих ғылымының әдіснамасы пәні түсінігі, міндеттері, 

зерттеудің әдіс тәсілдері. Дүниежүзілік тарихты оқытудағы өзекті мәселелер. 

Мемлекеттердің пайда болуы, дамуын зерттеулердегі негізгі әдіснамалық аспектілер. 
Шетелдер тарихының тарихнамасы мен дерекнамасының зерттеуінің негізгі 

объектілері. Тарих ғылымының тарихын зерттеудегі қазіргі мәселелер. Тарихи 

зерттеудің деңгейі. Тарихи зерттеудің құрылымы. Тарихнама және дерекнама 
әдістері. Тарих ғылымының әлеуметтік қызметі. Ғылыми танымдық қызметі. 

Тәрбиелік қызметі. Саяси-идеологиялық қызметі. Тарихи факт және тарихи байлам. 

Тарихи факт түсінігі. Ғылыми-тарихи факт. Тарихнамадағы әдістердің рөлі мен 

маңызы. Жалпы ғылыми әдістерді қолдану. Арнайы тарихи әдістер. Тарихнамадағы 
қазіргі бағыттар. Гендерлік және ауызша тарих. Демографиялық және  экологиялық 

тарих. Тарихтың  рөлі мен идея тарихының болашағы.  

Курс мақсаты тарихтың методологиясы ғылыми пән ретінде қалыптасуын зерттеу.  
Күтілетін нәтижелер: магистрант ғылыми маман ретінде тарих ғылымының 

зерттелу әдіснамасын, ғылыми пән ретінде тарих методологиясының қалыптасу 

тарихын меңгеруі қажет.  
Білім: білім меңгеруші ғылымда тарихи мәселелерге баға беріп, пікір айтуда 

жинақталған ғылыми білімдердің объективтілігін игеруі болып табылады.  

Іскерліктер: магистранттың жоғары оқу орындарында, орта мектепте және арнаулы 

оқу орындарында тарихты оқыту мәселелері бойынша ғылыми әдіснама, білім 
дағдысын қалыптастыруы, өзіндік әдістеме меңгеруі болып табылады. 

Дағдылар: тарих ғылымының әдіснамасы шеңберінен шықпай тарихи білім 

жинақтау және беру дағдысы.  
Құзіреттілік: методология және ғылыми методтарды, мемлекеттердің пайда болуын, 

дамуын зерттеудегі негізгі аспектілерді негізге ала отырып, тарих ғылымының 

әлеуметтік, танымдық, тәрбиелік, саяси-идеялогиялық қызметтерін жүзеге асыру 
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болып табылады. 

Цель курса - сформировать глубокие и разносторонние представления об основных 
проблемах методологии истории, о наиболее актуальных теоретических тенденциях 

современной историографии; научить применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности по окончании учебного заведения, в 

исследовательской и аналитической работе, в преподавании истории в средней 
общеобразовательной школе. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
историю возникновения и развития методологии истории как профессиональной 

субдисциплины; 

основные теоретико-методологические подходы к исторю писанию; 

наиболее актуальные теоретические тенденции современной историографии; 
отличия научного исторического дискурса от иных форм исторического дискурса. 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания в процессе собственной 
историографической практики; 

представлять результаты своей деятельности в виде письменных и устных ответов. 
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2 2 Курс мазмұны - Қазақстан тарихы ғылымының даму тарихына қатысты еңбектер мен 

олардағы тұжырымдарды, ойларды зерттейді. Әртүрлі кезеңдердегі Қазақстан тарих 
ғылымының даму тарихын зерттеу; оның дамуының өлшемдерін анықтау; әртүрлі 

көзқарастар бойынша түбегейлі шешімдерді айқындау. Қазақстан тарихы 

ғылымының қазіргі даму кезеңі бүгінгі күн талаптары тұрғысынан патшалы Ресей 
мен Кеңес кезеңдеріндегі тарихшылардың түбегейлі тұжырымдарын, қайта зерделеп, 

олардың еңбектеріне принциптік және объективтік баға беруі тиіс. Жоғарғы оқу 

орындарында Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде оқытылуы осындай 
қажеттіліктен туындайды.Отандық тарихнамасының даму кезеңдерін анықтау;ежелгі 

және ортағасырлық тарихи білімнің даму деңгейін көрсету; Қазақстан тарихын 

зерттеуде ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы орыстық тарихи ой мектебінің негізгі 

бағыттарының мазмұнын ашу; Кеңестік тоталитарлық жүйе кезеңіндегі тарих 
ғылымының даму ерекшеліктерін анықтау, жоғарғы мектеп тындаушыларының 

бойында оқып үйреніп отырған мәселелерге қатысты сыни көзқарас қалыптастыру; 

ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басындағы қазақ саяси элитасының 
шығармашылық мұрасын оқып үйрену: Ш.Құдайбердиев, Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Тынышбаев, М.Дулатов және т.б.Қазақстан тарихы 

ғылымының қазіргі кезеңдегі даму деңгейін көрсету;  
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Курс мақсаты - зерттеу жұмыстарында тарихнамалық талдау әдістерін тиімді 

пайдалануды, зерттеп отырған мәселе бойынша өзінің жеке бағдарын айқындауға 
үйрету.  

Күтілетін нәтижелер: Отандық тарихтың тарихнамасын оқу және меңгеру 

барысында білім алушы пәннің күрделілігін түсінуі, тарихтың тарихы ретіндегі 

бағасын білуі, тарихнаманың өзекті мәселелерін көре білуі күтілетін нәтиже.  
Білім: магистрант Отандық тарихтың тарихнамасы пәнінің негізгі ұстанымдарын 

пәнді түсіндіру барысында терең меңгеруі білім болып табылады.  

Іскерліктер: әртүрлі кезеңдердегі отандық тарихтың іргелі де өзекті мәселелері 
бойынша айтулы зерттеулерді меңгеруі мен кәсіби шеберлікпен түсіндіруі іскерлік 

есептеледі. 

Дағдылар: Қазақ тарихы бойынша тарихи жағдаят немесе тарихи хикаяны баяндау 

барысында мәселенің тарихнамасын қозғау дағдысы.  
Құзіреттілік: тарихнаманың даму кезеңдерін анықтау, дәуірлердегі тарихи білімнің 

даму деңгейін көрсету, шетелдік және отандық тарихи ой мектептерінің негізгі 

бағыттарының мазмұнын ашу болып табылады. 
Содержание курса: За годы независимости, пожалуй, впервые в широкой аудитории 

известных историков республики были обнародованы аналитические выводы 

официальной государственной идеологии относительно национальной 
историографии. Причем не только как об одной из граней развития отечественной 

исторической науки, но и как о стратегическом направлении в развитии страны. 

Хотел бы выделить в связи с этим основные проблемные исторические блоки, в 

разработке которых нуждается сегодня казахстанская историография.  
Задача курса:  актуальна для Казахстана сегодня, однако, по целому ряду 

объективных причин, весьма и весьма непроста в силу избирательности 

исторической памяти и ее разделения по «этническим квартирам». Фактически, 
приходится признать, что «общее прошлое» для казахстанцев еще только предстоит 

«сконструировать». На данный момент в таком качестве реально воспринимается 

только период после 1917 года. Фактически, это история не Казахстана, а СССР, 
большинство этносов которого так или иначе проживает сегодня в республике. По 

нашему мнению, успешное решение данной задачи зависит от решения 

последующих названных мною трех научных проблем. Рассмотрение же ее как 

«отдельной задачи» – малоперспективно. Принятие парадигмы «независимый 
Казахстан как Отечество» вместо прежней установки «СССР как Отечество», будучи 

само по себе, является неизбежным и необходимым. Тем не менее объективно 

порождает ряд весьма непростых вопросов, на которые казахстанским историкам – и 



в особенности авторам школьных и вузовских учебников отечественной истории 

придется найти четкие, ясные ответы, требующие порой болезненного 
переосмысления ряда установок для поколений советского периода нашей истории. 

Сегодня задача новой казахстанской историографии состоит в том, чтобы, не впадая 

в деструктивные крайности, органично вписать советский период во всей его 

противоречивости в историю независимого Казахстана.  
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4 2 Курс мазмұны – «Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері» 

курсы тарихи зерттеудің практикалығынан туындайды. Алғашқы кезде жазба 

деректер зерттеліп, деректанудың қолданбалы фактілік жағы ескеріліп, ол деректерді 
тануда тарихи фактілерге жүгінді. Жаңа деректер және сол тарихи деректердің 

оқиғалары, процесстері әр деректе теориялық-әдістемелік қырынан көрсетіледі. 

Деректің оқиғаларды қалай баяндалуына байланысты, эмпирикалық және 

апробиралық практикалық жолмен алынған деректер жазба деректерді әдістемелік 
зерттеу нақты фактілік материалдарды алуда зерттеу объектісіне айналды. Жазба 

деректер заттай деректерден тармақталып бөліне бастады.  

 Курс мақсаты - деректердің тарих ғылымындағы табиғатын зерттеу, белгілі 
әлеуметтік жағдайдағы оның туындау себептерін, осы жағдайдағы деректердің 

гносеологиялық табиғатын тарихи танымның  теориялық-әдістемелік тұрғыда 

зерттеу объектісіне айналдыру.         

Күтілетін нәтижелер: «Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік 
мәселелері» пәнін игеруде магистранттың өзіндік жұмысының тақырыбы бойынша 

өзіндік ғылыми зерттеулерді жоспарлауы, негізгі мәселелер бойынша ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыруы болып табылады, осы бағытта тарихшының 
түпдеректермен жұмыс істеуді меңгеруі.  

Білім: теориялық деректану пәні бойынша ғылыми жұмыстарды орындау 

барысында тарихшының нақтылай деректерді пайдалана алуы және ғылыми 
зерттеулерде нақты нәтижелерге жету жолында деректік материалдарды жұмысқа 

алуы білімі болады. 

Іскерліктер: «Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері» пәні 

бойынша нақты тақырып бойынша өзекті мәселені дәл табуы, осы бағытта 
тақырыпты ашатын деректік материалдарды меңгеру іскерлігі.  

Дағдылар: магистранттың «Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік 

мәселелері» пәнін меңгеруі - ғылыми жоба бойынша білікті ғылыми маман 
дағдыларын қалыптастырады. 

Құзіреттілік: «Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері» 

пәнінің ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми мәселелерді ұйымдастыру және 
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жоспарлауда деректік материалдардың маңыздылығын меңгеру.  

Цель курса - сформировать у магистранта способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую работу в области историографии и 

источниковедения на основе современных теоретико-методологических подходов, 

используемых в сфере истории и смежных социально-гуманитарных науках. 

Знать:  
теорию, практику и методы проведения комплексных исследований на основе 

современных достижений в сфере историографии и источниковедения. 

Уметь:  
самостоятельно формулировать и обосновывать методологические возможности 

источниковедения и историографии для конкретного научного исследования. 
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4 2 Курс мазмұны – Теориялық деректану тарихи зерттеу тәжірибесінің барысында 

пайда болады. Алғаш ежелгі тарихи ескерткіштер зерттелінді және нақты тарихи 
фактіні тануға дерек не береді деген мәселенің фактілік жағына ғана көңіл аударған 

қолданбалы деректану қалыптасты. Деректік базаның кеңеюіне, ғылыми айналысға 

жаңа деректер тобының молынан тартылуына байланысты, нақты бір тарихи 
оқиғаның, құбылыстың немесе процесстің әртүрлі деректерге бейнеленетіндігі 

көріне бастады. Сондықтан оларды бір-бірімен салыстырып сыннан өткізу қажеттігі 

туындады. Жазба деректерді зерттеу методикасына айналды. Жазба деректер заттай 

деректерден бөлек зерттеле басталды. Бүгінгі күні деректану бірнеше салалардан 
тұратын, жан жақты дамыған ғылымға айналды.  

Курс мақсаты – теориялық деректің табиғатын белгілі бір уақыттағы жағдайда пайда 

болған сол жағдайды бейнелейтін және өзін жасаған субъект туралы мәлімет беретін 
тарихи таным құралы ретінде зерттеу.  

Күтілетін нәтижелер: ізденушінің өзіндік жұмысының тақырыбы бойынша өзіндік 

ғылыми зерттеулерді жоспарлауы, негізгі мәселелер бойынша ғылыми зерттеулерді 
ұйымдастыруы болып табылады, осы бағытта тарихшының түпдеректермен жұмыс 

істеуді меңгеруі.  

Білім: ғылыми жұмыстарды орындау барысында тарихшының нақтылай теориялық 

деректерді пайдалана алуы және ғылыми зерттеулерде нақты нәтижелерге жету 
жолында деректік материалдарды жұмысқа алуы білімі болады. 

Іскерліктер: нақты тақырып бойынша өзекті мәселені дәл табуы, осы бағытта 

тақырыпты ашатын деректік материалдарды меңгеру іскерлігі.  
Дағдылар: магистранттың теориялық деректану пәнін меңгеруі - ғылыми жоба 

бойынша білікті ғылыми маман дағдыларын қалыптастырады. 

Құзіреттілік: ғылыми мәселелерді ұйымдастыру және жоспарлауда теориялық 
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тұрғыда деректік материалдардың маңыздылығын меңгеру.  

Содержание курса - Источниковедение, наряду с историографией, относится 
к числу фундаментальных дисциплин, обеспечивающих теоретико-

методологическую и специальную подготовку историков. Фундаментальность 

источниковедения связана, прежде всего, с важнейшей особенностью самой 

исторической науки. Объект истории - общество в прошлом - не дана историку в 
непосредственном виде, а познаваема лишь через исторические источники, которые 

выступают в роли непосредственного объекта исторической науки. 

Источниковедение возникло из практики исторического исследования. 
Сначала изучались письменные источники и было известно лишь прикладное 

источниковедение с акцентом на фактологическую основу, что дают источники для 

познания конкретно исторических фактов. 

По мере расширения источниковой базы, включения в научный оборот новых видов 
источников становилось, очевидно, что одни и те же исторические события, явления 

и процессы по-разному отражены в разных источниках. Приемы, выработанные 

эмпирическим путем и апробированные долголетней практикой, превратились в 
методику исследования письменных источников с акцентом на самом процессе 

получения истинных фактов, как источник освещает события. Сами письменные 

источники стали ответвляться от вещественных (археологических). 
Цель курса - изучить природу источника как исторического явления, 

возникающего в определенных социальных условиях времени, отражающего эти 

условия. Такой подход тесно увязывается с задачами изучения гносеологической 

природы источника как средства исторического познания. 
Задачи курса: 

раскрыть методологические позиции при одновременном освещении 

принципиальных вопросов в других научных областях; 
выработать    знания    методики    и    техники    источниковедческого исследования; 

раскрыть зависимость метода исследования исторических источников от 

общенаучной и исторической методологии; 
типологическое рассмотрение и компаративное изучение корпуса исторических 

источников, как наиболее системно и целостно разработанные; 

усвоение терминологического аппарата исторического исследования; 

знания системы методов при анализе источников и возможности их на практике; 
знакомство с кругом источников по региональной истории 
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Ғылым 

тарихы 

Отанд

ық 



APIK 

5302 

өзекті 

мәселелері                                                                    
Актуальные 

проблемы в 

истории 

края 

дәуірі  кезеңінде. Рулық-тайпалық құрылымдар. Батыс Қазақстан оғыз тайпалық 

бірлестігінің  Отаны. Дешті Қыпшақ дәуіріндегі  мәдени рухани өмір. Ноғай 
Ордасының  құрылуы. Сарайшық Ноғай Ордасының астанасы. Батыс Қазақстан 

Қазақ  хандығының  құрылуы мен нығаюы  кезеңінде. Кіші Жүздің құрылуы.  

Этникалық құрылымы. Кіші жүздің Ресейге  қосылу тарихы. Әбілқайыр ханның 

саяси келбеті. Бөкей Ордасы: құрылуы және қалыптасуы. Патша үкіметінің  отарлық 
саясатына қарсы бағытталған  Батыс Қазақстан жеріндегі  ұлт-азаттық көтерілістер. 

ХІХ-ХХ ғасыр басындағы туған өлке тұлғалары хақында. Кеңес үкіметі мен 

азаматтық қарсыластық жылдарындағы Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстанда ауыл 
шаруашылығын ұжымдастыру және оның  зардаптары. Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстандық батырлар. Олардың 

жылдарындағы Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстандық батырлар. Олардың ерліктері. 

Соғыстан кейінгі жылдардағы қоғамдық саяси өмір, әлеуметтік экономикалық даму. 
Тәуелсіздік  жағдайындағы  өлке тарихы. 

Курс мақсаты Батыс Қазақстан тарихының аймақтық мәселелерін талдау, сараптау.  

Күтілетін нәтижелер: тарих ғылымының заңдылықтарын, ұстанымдарын және 
зерттеу әдістерін негізге ала отырып, белгілі бір территорияның жан-жақты даму 

тарихының актуальды проблемаларын зерделеу нәтижесі.  

Білім: әлемдік картадағы нақты өлкелік мәселелердің тарихы бойынша маңызды 
зерттеу қажетіне ие нүктелерді меңгеру білімі.  

Іскерліктер: өлке тарихының өзекті мәселелері бойынша теориялық және 

методологиялық мәселелерді көрсету іскерлігі.  

Дағдылар: тарих мамандарын өз бетінше тарихи өлкетанулық зерттеумен 
айналысуына қажетті жалпы теориялық және методологиялық біліммен және 

дағдымен қаруландыру.  

Құзіреттілік: өлке тарихын танып білу барысында білім алушылардың ғылыми 
көзқарасын, жоғары моральдік және патриоттық сана-сезімін қалыптастыруды, яғни 

оқу мен тәрбие үрдістерінің органикалық бірлігіне қол жеткізу құзіреттілігі. 

В исторической мысли последних лет появились ростки нового, осознания 
стремительно меняющейся реальности. Историки пытаются выработать новые 

методологические подходы, методы мышления, видеть историческим процесс таким, 

как он был и есть на самом деле – взаимосвязанным, интегрированным 

целостностью, находящимся в диалектическом развитии. 
Содержание курса: Уральская область как территориальная единица возникла в 

1867-1868 годах в условиях административного правления царской России над 

Казахстаном.  В 1219-1221 годах степи подверглись нашествию монгольских 
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захватчиков под предводительством Чингисхана. Наша область стала составной 

частью государства Золотая Орда. В XV веке Золотая Орда распалась на несколько 
административных территорий. Казахи, проживающие в Уральской области, вошли 

в состав Ногайской Орды. При образовании жузов, казахи, населяющие земли 

Западного Казахстана, представили собой Младший жуз. Западный Казахстан 

испокон веков находился на перепутье Великого Шелкового пути. Нынешнее 
название город носит с 1775 года, когда Царское правительство жестоко подавило 

восстание под предводительством Е. Пугачева, чтобы стереть в памяти народа 

эпизоды крестьянского бунта, повелением Екатерины Второй река Яик была 
переименована в Урал, а Яицкий городок получил название Уральск. 

Цель: изучить актуальные проблемы истории края, используя при этом различные  

источники и исследования казахстанских, российских и буржуазных историографов. 

Задачи курса: активизировать мыслительную деятельность у магистрантов 
выработать у магистрантов умение работать с историческими источниками 

формировать у магистрантов знания теоретических положений по концептуальным  

проблемам  истории края углубить знания по фундаментальным темам истории края 

10 КП (ТК)              

ПД (КВ) 

BKTAM 

5302                    

RPIZK 

5302 

Батыс 

Қазақстан 

тарихының 

аймақтық 
мәселелері                                                  

Региональн

ые 
проблемы 

истории 

Западного 
Казахстана 

3 2 Курс мазмұны - Батыс Қазақстан ежелгі дәуір кезеңінде Батыс Қазақстан б.з.д. Ү-І 

ғасырларда.  Батыс Қазақстан түркі дәуірі кезеңінде. Батыс Қазақстан – оғыз 

тайпалық бірлестігінің  Отаны. Батыс Қазақстан Дешті Қыпшақ дәуірінде. Алтын 

Орда дәуірі кезеңінде Ноғай Ордасы және Батыс Қазақстан. Қазақ хандығының 
құрылуы мен нығаю кезеңінде Батыс Қазақстан. Ресей  империясы құрамында Бөкей 

хандығының  тарихы. Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістер мәселелері тарихы. 

ХІХ-ХХ ғасыр басындағы туған өлке тұлғалары хақында. Батыс Қазақстан кеңес 
өкіметін орнату және азамат соғысы жылдарында. 20-30 жылдардағы Батыс 

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Батыс Қазақстан. Өлке тарихы 1946-

1991 жылдарда. Батыс Қазақстан тәуелсіздік жылдарында. 
Курс мақсаты өлке тарихының өзекті мәселелеріне талдау жасау.  

Күтілетін 

Нәтижелер: Қазақстан тарихы ғылымының заңдылықтарын, ұстанымдарын және 

зерттеу әдістерін негізге ала отырып, белгілі бір территория- Батыс Қазақстанның 
жан-жақты даму тарихының актуальды проблемаларын зерделеу нәтижесі күтіледі.  

Білім: Батыс Қазақстан регионының тарихи ерекшеліктерін ескере отырып, тарих 

сұрақтарының аймақтық мәселелерін меңгеру білімі.  
Іскерліктер: Батыс Қазақстан тарихының аймақтық мәселелері бойынша және өлке 

тарихының өзекті мәселелері бойынша теориялық және методологиялық мәселелерді 

көрсету іскерлігі.  

Ғылым 

тарихы 

мен 

философ
иясы 

История 

философ
ии и 

науки 

Отанд

ық 

тарихт

ың 
іргелі 

мәселе

леріне 
қазіргі 

кезеңд

егі 
теория

лық-

әдісте

мелік 
көзқар

ас 

Совре
менны

е 

теорет



Дағдылар: Батыс Қазақстан тарихының аймақтық мәселелері турасында тарих 

мамандарын өз бетінше тарихи өлкетанулық зерттеумен айналысуына қажетті 
жалпы теориялық және методологиялық біліммен және дағдымен қаруландыру.  

Құзіреттілік: өлке тарихын танып білу барысында, Батыс Қазақстанның ежелгі 

дәуірден күні бүгінге дейінгі тарихының негізгі мәселелерін меңгеру барысында 

білім алушылардың ғылыми көзқарасын, жоғары моральдік және патриоттық сана-
сезімін қалыптастыруды, яғни оқу мен тәрбие үрдістерінің органикалық бірлігіне қол 

жеткізу құзіреттілігі. 

Содержание курса: Западный Казахстан - экономико-географический регион в 
составе Республики Казахстан, находящийся в Восточной Европе и 

Центральной Азии. В его состав входят: Актюбинская область, Западно-

Казахстанская область, Мангистауская область и Атырауская область. Регион 

граничит на севере с РФ, а на юге — с республиками Узбекистан и Туркменистан, на 
западе омывается Каспийским морем, на востоке граничит с Костанайской, 

Карагандинской, Кызылординской областями Республики Казахстан. Общая 

площадь территории: 736 129 км² (примерно территория таких государств, 
как Франция и Великобритания вместе взятые). Расположение: от восточной 

окраины дельты Волги на западе до Туранской низменности на юго-востоке, от 

южных отрогов Урала и Общего Сырта на севере до плато Устюрт и туркменских 
пустынь на юге. Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и 

Аральского морей 

Задачи изучения дисциплины:  

Изучить историю Западного Казахстана; 
Изучить проблемы интеграции в политической, экономической, гуманитарной, 

научно-технической сферах деятельности РК; 

Осветить внутриполитическую и экономическую ситуацию на современном этапе и 
их внешние связи; 

Изучить место, роль и значение региона 
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11 БП (ТК)                 

БД (КВ) 

ОТІМКК

ТАК 
6208 

STMVFP

OI 6208 

Отандық 

тарихтың 
іргелі 

мәселелерін

е қазіргі 
кезеңдегі 

теориялық-

әдістемелік 

3 3 Курс мазмұны - Қазақстан тарихының ең бір күрделі және ауыр кезеңдерінің бірі - 

Қазақстанның жаңа және қазіргі заманғы кезеңдерінің түбегейлі проблемаларына да 
арналған. Қазақстан Республиксының егеменді елге айналуы Қазақстанның ХҮІІІ-

ХХ ғасыр аралығындағы экономикалық дамуын, қоғамның әлеуметтік 

құрылымындағы өзгерістерді, дәстүрлі саяси басқарушылықтың жойылып орыстық 
отарлау жүйесінің енгізілуінің, ұлт-азаттық қозғалыстың, Қазан революциясының, 

Қазақстанда жүзеге асырған реформаларының сәтсіз аяқталуының және күйзеліске 

ұшырауының, Қазақстанның тәуелсіздікке жету процестері тарихшы магистрларға 

Тарихты 

кезеңдеу 
(отан 

және 

дүниежү
зілік) 

Периоди

зация 

Зертте

у 
практи

касы 

Исслед
овател

ьская 

практи

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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жан-жақты бүгінгі күн талабына сай тереңдетіп оқытуды талап етеді. магистратура 

тыңдаушыларын назарын Қазақстанның ежелгі және ортағасырларда, жаңа және 
қазіргі заманғы тарихының түбегейлі проблемалары бойынша теориялық тұрғыда ой 

түюіне жәрдемдесу. Оқытушылық қызметте және зерттеу жұмыстарында теориялық, 

методологиялық тұрғыдан өзіндік дайындалуға мүмкіндік беру. Отандық тарихтың 

қиын да қарама-қайшылықты сұрақтарына объективті, жаңа көзқарас тұрғысынан 
қарастыру болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: Аталмыш курс дәріс және практикалық жұмыс түрінде өтіп, 

магситрлардың білімін қазіргі заман талабына сай тың дерек көздері арқылы 
оқытылуымен ерекшеленеді. 

Білім: ежелгі және ортағасырлық, жаңа және қазіргі заман мәдениеттің 

қазақстандық келбетін меңгеру білімі.  

Іскерліктер: ежелгі дәуірдегі археологиялық мәдениеттердің өңірде таралу 
ауқымын, пайда болу мәселелерін игеру, сақ-сармат, түркі, монғол дәуірлеріндегі 

Қазақстанның алғашқы және дамыған ортағасырлық мәдениетінің жан-жақтылығын 

түсіну.  
Дағдылар: ежелгі, ортағасырлық және жаңа, қазіргі заман мәдениетінің даму 

тенденциялары бойынша білім жинақтау дағдысын қалыптастырады. 

Құзіреттілік: тарих, мәдениет тарихы салаларындағы мәселелерді ескере отырып, 
Қазақстанның мәдениет тарихының сұрақтарын шешуде пайдалана 

алады. 

Содержание курса: Профессиональная подготовка магистра исторических наук 

включает в себя разностороннее изучение этапов и направлений развития 
исторической науки, систематизированный анализ важнейших методологических 

концепций, доминировавших в то или иное время, знакомство с основными школами 

и направлениями исторической науки, подробное изучение трудов их крупнейших 
представителей, трактовок важнейших фундаментальных проблем истории 

Казахстана и всемирной истории с точки зрения различных исторических концепций 

и методологических подходов. Эта задача и определяет выбор основных учебных 
дисциплин, по которым экзаменуются остаточные знания у магистрантов. 

Выпускники магистратуры специальности 6М011400-История должны иметь 

фундаментальные знания по отечественной и мировой, методологические знания по 

обработке и хранению научной информации, теоретические знания по философии 
истории, теоретико-методологические знания по педагогике высшей школы.  

Иметь представление:  
- о предметно-теоретическом знании на основе новых инновационно - методических 

истории 

(отечест
венной и 

всемирн

ой) 

ка 



технологий;  

- о современных тенденциях исторической науки;  
- о концептуальных системах развития истории и закономерностях их развития;  

- о понятийном категориальном аппарате исторической науки на всех этапах ее 

развития;  

- о системах обновления знаний в процессе профессиональной деятельности.  

Знать:  

- активные методы обучения;  

- психологию и педагогику общения со магистрантами;  
- современные философские проблемы социально-гуманитарных наук;  

- требования к изложению и оформлению научных результатов, пути поиска и 

обмена научной информацией;  

- фундаментальные и теоретические проблемы отечественной, всемирной истории;  
- теоретические и методологические проблемы историографии и источниковедения; 

- критерии и особенности периодизации всемирной и отечественной истории. 

12 БП (ТК)                 
БД (КВ) 

THMT 
6208                     

IKTN 

6208 

Түркі 
халықтары 

мәдениетіні

ң тарихы                                                                  

История 
культуры 

тюркских 

народов 

3 3 Курс мазмұны - көне түріктердің рухани мәдениеті. Түріктердің мәдениеті мен 
тұрмысы. Діни түсініктері. Тілі мен жазуы. Әдебиет пен ғылымның дамуы. Ауызша 

шығармашылық. Эпикалық өнер. Ғылымдағы Әл-Фарабидің қызметі. Түркі тілдес 

тайпалардың қалыптасуы. Олардың қарым-қатынасы, құрылған одақтар. Түркі 

тайпаларының көпғасырлық тарихы. Түркі мемлекеті тарихындағы құдіретті 
мемлекеттер. Атилла державасы, Ұлы Түрік қағанаты, Хазар қағанаты,  Алтын Орда, 

Осман империясы, Темір мемлекеті. Исламға дейінгі түркі мәдениеті мен өркениеті. 

Түркілердің діни наным сенімдері. Тәңірге табыну. Отқа, жерге, суға, көкке табыну. 
Ұмай анаға сенім. Түркілердің жазу өркениеті. Ортағасырдағы түркі ғалымдары мен 

ойшылдары. Ж.Баласағұнның еңбектері. А.Яссауидың шығармалары. Алтын Орда 

дәуіріндегі түркі тіліндегі шығармалар.  
Курс мақсаты түркі халықтарының мәдениетінің тарихын зерделеу.  

Күтілетін нәтижелер: көне түріктердің рухани мәдениетін, діни түсініктерін, тілі 

мен жазуын, әдебиеті мен өнерін ғылыми тұрғыда меңгеру. 

Білім: түркі халықтарының мәдениетінің әлемдік өркениетке қосқан үлесін, 
дүниежүзілік тарихи маңызын ұғыну білімі.  

Іскерліктер: түркі халықтарының сан қырлы мәдениетінің тарихын зерделеу 

іскерлігі.  
Дағдылар: ежелгі және ортағасырлық мәдениеттің даму тенденциялары ескере 

отырып, оның ішіндегі түркі халықтары мәдениетінің ерекшеліктері бойынша білім 

жинақтау дағдысын қалыптастырады. 
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Құзіреттілік: тарих, мәдениет тарихы салаларындағы мәселелерді ескере отырып, 

Қазақстанның мәдениет тарихының сұрақтарын шешуде пайдалана алады, әлемдегі 
түркі халықтарының руханияты бойынша ғылыми мәселелерді зерделей алады. 

Цель дисциплины - учебная дисциплина «История культуры тюркских народов» 

осуществляет реконструкцию философско-теоретических поисков в осмыслении 

специфики, определении мифов, архетипов национальной культуры. При изучении 
учебной дисциплины «История культуры тюркских народов» магистрант 

познакомится с основными концептами национальной культуры, ознакомится с 

основными текстами виднейших представителей казахской мысли ХХ века, 
пытавшихся проанализировать, исследовать феномен казахской культуры. 

Теоретический вклад в осуществлении критического анализа казахской культуры 

внесли А. Маргулан, М. Ауезов, С. Акатай, Г. Есим, М. Орынбеков, А. Касабек и др. 

При изучении учебной дисциплины «История культуры тюркских народов» 
магистрант узнает о роли казахской духовности. Дисциплина «История культуры 

тюркских народов» играет важную роль в реконструкции казахской национальной 

культуры. Учебная дисциплина «История культуры тюркских народов» поможет 
магистрантам определить место и роль основных мифов, символов казахской 

культуры. Изучение дисциплины «История культуры тюркских народов» занимает 

приоритетное место среди других культурологических и гуманитарных дисциплин, 
так как она оказывает влияние на формирование понимания культуры 

современности. Изучение дисциплины «История культуры тюркских народов» 

позволит выработать навыки культурологического анализа феноменов национальной 

культуры, умение классифицировать виды и формы национальной. Основными 
методами изучения культуры современности являются – метод синхронии и 

диахронии, метод культур-релятивизма, метод историзма, метод контент- анализа, 

принцип историзма и др.  
Цель курса – изучение казахской культуры в процессе ее исторического развития, 

знакомство магистрантов с особенностями и спецификой истории казахской 

культуры, определить место казахской философии в структуре казахской духовной 
культуры, на основе изучения философских концепций культуры сформировать у 

магистрантов навыки анализа закономерностей становления и развития этнокультур. 

Задачи дисциплины – в результате изучения данной дисциплины магистранты 

должны:  
- знать: историю становления мировой культуры и цивилизации, теоретические 

особенности базовых культурологических концепций, различные трактовки 

культуры и цивилизации в мировой и отечественной литературе;  



- уметь: ориентироваться в культурологической проблематике, самостоятельно 

разбираться в вопросах влияния культурных факторов на поведение индивидов;  
- приобрести практические навыки практического использования знаний и 

умений в вопросах учета специфики культурного поведения различных индивидов и 

коллективов в современных условиях становления гражданского общества в РК 
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4 3 Курс мазмұны - Қазақстандағы «индустрияландыру»  және оның негізгі 
принциптері. Индустрияландыру  жолдары мен өндірістеріне байланысты теориялық 

пікір-таластар. Ф.И.Голощекин және «Кіші Қазан» идеясы. Ұжымдастыру 

қарсаңындағы қазақ ауылдары. ХХ ғасырдың басындағы қоғамдық-саяси өмір, 
мәдениет, білім және ғылым. Сауатсыздықпен күрес. Халыққа білім беру жүйесінің  

қалыптасуы. Білім саласындағы қайшылықтар. Қазақстан Ұлы Отан соғысы 

жылдарында. Республика өнеркәсібінің дамуындағы бетбұрыс. Ғылымның дамуы. 

Соғыс жағадайындағы мәдениет және халыққа білім беру ісі. Қазақстан социалистік  
реформалар тұсында. Қазақстан  өнеркәсібінің  шикізаттық және отарлық  

бағытының тереңдей түсуі. Кеңестік жүйенің аяқталуы және КСРО-ның ыдырауы. 

Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігінің қайта жаңғыруы. 
Курс мақсаты XX ғасырдағы Қазақстанның  әлеуметтік-экономикалық, саяси және 

мәдени даму тарихын талдау болып табылады.  

Күтілетін нәтижелер: пәннің құрылымы және бай тарихнамасы мен деректік 

көздері бойынша, әдіснамалық негіздері мен зерттеу әдістері бойынша ғылыми 
тұжырымдар күтіледі.   

Білім: магистранттың Қазақстандағы тұтас жүзжылдықтағы азаматтық және саяси 

тарих мәселелері бойынша білімі.  
Іскерліктер: ХХ ғасырдағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси және 

мәдени тарихының өзекті мәселелері бойынша теориялық және методологиялық 

мәселелерді меңгеру, ғылыми тану іскерлігі.  
Дағдылар: өткен ғасырдағы Қазақстанның тұтас тарихының әлеуметтік, 

экономикалық, саяси, рухани келбетін меңгеру дағдысы. 

Құзіреттілік: жүзжылдықтағы өңірдің даму бетбағыттары бойынша иеленген 

білімді ғылыми ізденістерде қолдана алады. 
Содержание курса: В начале XX в. территория Казахстана находилась в составе 

различных административных центров Российской империи: Степного (Омск, 

Оренбург), Туркестанского, Астраханского генерал-губернаторств и Закаспийской 
области (территория расселения адаевцев была передана в 1872 г., после восстания). 

Ведущей тенденцией социально-экономического развития является все более 

интенсивное проникновение капиталистических отношений: патриархальные черты 
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общества прикрывают суть капиталистической эксплуатации: «патриархально- 

родовые отношения при известных условиях проявляют необычайную способность 
приспосабливаться с своему антиподу, происходит нечто вроде капитализации 

родовых отношений» (В.Г.Соколовский). Социальные процессы в Казахстане не 

доросли до серьезных противоречий. Начало проникновения банковского капитала в 

Казахстан и создание на его территории кредитной сети относится к концу XIX в. В 
это время стали распространяться новые формы кредита. Стал развиваться и 

капиталистический кредит. К началу Первой мировой войны на территории 

Казахстана, не считая казначейств, осуществлявших простейшие банковские 
операции, а также 345 кредитных и судо-сберегательных товариществ, действовало 

44 банковских учреждения. 

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны: иметь 

представление:  
- о роли и месте казахского народа в развитии историко-культурной общности 

народов евразийского мира;  

- об основных этапах возникновения, формирования казахского этноса, его 
хозяйства, социального строя и политической системы;  

- об особенностях развития Казахстана на современном этапе;  

знать: основные этапы формирования казахского этноса и складывания казахской 
гос- ударственности, характеристику хозяйства, социально-политического строя 

Казахстана в различные исторические периоды;  

уметь: анализировать исторические события в развитии прошлого и современного 

Казахстана; оперировать понятийно-категориальным аппаратом; пользоваться 
учебной, научной, справочной и методической литературой; приобрести 

практические навыки: работы с источниками и используемой литературой с целью 

написания научных докладов и рефератов 
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4 3 Курс мазмұны - 1991 жылы Тәуелсiздiк алғаннан кейiн Қазақстан өз алдына 

мемлекет ретiнде дами бастады және әлемнің алдыңғы қатарлы елдерімен терезе 

теңестірге, өзін танытуға мүмкіндік берді. Студенттердiң тарихи ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыра отырып, олардың танымдық қабiлеттерiн тарихи 
мәлiметтер негізінде ұштай түсу және тәжiрибелiк жұмыс жасау дағдыларын 

дамыту. Еліміздің тәуелсіздік тарихын оқыта отыра, олардың бойына Отан сүйгiштiк 

сезiмдерiн қалыптастыру. Бүкiл адамзаттық тарихи құндылықтарды ұғындыру. 
Қазақстанда коммунистік кеңестік жүйенің қалыптасуын, құрылуын, дағдарысын, 

құлауын және тәуелсіз Қазақстан Республикасының нығаюы мен  оның әлемдік 

қауымдастықтағы орнын зерттеу. 
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Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнiн оқытудың негізгі мақсаты - студенттердiң 

танымдық және интелектуалдық ойлау жүйесіне методологиялық басшылық беру 
болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: пәннен нәтиже ретінде Қазақстанның кеңестік-тоталитарлық 

кезеңдегі саяси-әлеуметтік, экономикалық, рухани даму үрдісінің бет-бағыттары 

бойынша білім күтіледі. 
Білім: білім меңгеруші Қазақстанның қазіргі заман дәуірі бойынша жан-жақты 

тарихи білімді игеруі қажет.  

Іскерліктер: студенттің Қазақстан тарихындағы қазіргі дәуірдің, нақты айтқанда ХХ 
ғасырдың және тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстан тарихының ерекшелітерін 

ажырату іскерлігі. 

Дағдылар: Отандық және дүниежүзілік тарих мәселелерінде осы пәннің ерекшелігін 

ғылыми тарихтың салыстырмалы талдау принципіне сүйене отырып баға беру 
дағдысы. 

Құзіреттілік: қазіргі заман тарихы бойынша студенттің жинақталған білімі 

гуманитарлық бағыттағы ізденістерге мүмкіндік береді. 
Содержание курса: В декабре 1991 года распался Союз Советских Социалистических 

Республик. Входившие в состав СССР союзные республики образовали 

самостоятельные, независимые, суверенные государства. 10 декабря 1991 года 
сессией Верховного Совета Республики было принято решение о переименовании 

Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан. С того 

момента Казахская Советская Социалистическая Республика перестала 

существовать. На ее территории возникло новое государство, которое называется 
Республикой Казахстан. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял 

Закон «О независимости и государственном суверенитете Республики». После 

распада Казахской Советской Социалистической Республики, Республика стала 
последней из Республик на постсоветском пространстве, провозгласившей свой 

государственный суверенитет.  С момента провозглашения государственной 

независимости, Казахстан стал отмечать национальный праздник - День 
независимости Республики Казахстан. Обретением независимости послужило 

выражением воли народа, прав и свобод граждан, связано непосредственно с 

историей народа Казахстана, его дальнейшей судьбой, перестройкой экономической 

и политической системы. 
 Цель  курса – дать полное представление об основных этапах и особенностях 

исторического процесса на территории Казахстана с древнейших времен до наших 

дней, обратив особое внимание на проблемы формирования казахской народности и 

истории 

края 



государственности, традиционного хозяйства, самобытной (кочевой) материальной и 

духовной культуры. 
 Задачи курса:  

изучить и освоить фактический материал; формировать творческое мышление у 

студентов путем применения методики проблемных лекций; определить место 

истории Казахстана в системе гуманитарных дисциплин, специфики ее объекта и 
предмета, наиболее актуальных проблем; сформировать представление о роли 

истории и исторической науки, ее отраслей и направлений, социальных и 

политических проблем на определенных периодах истории, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологии 
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3 2 Курс мазмұны – «Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас» атты пән 

магистранттарға әлем елдері тарихында іргелі проблема болып табылатын ХХ 

ғасырдың екінші дүниежүзілік соғысы, 20-30 жылдардағы кеңес елдеріндегі саяси 
проблема сияқты тарихи кешенді пікір қалыптасып, толыққанды теориялық 

тұрғыдан шешімін таппаған мәселелерді талдауға арналған. Бірінші дүниежүзілік 

соғыстың басталу алғышарттары. Себебі, мақсаты, қорытындысына жаңаша 
көзқарас. Версаль-Вашингтон жүйесі, маңызы. Германиядағы буржуазиялық-

демократиялық революция. Англиядағы буржуазиялық-демократиялық революция. 

Венгриядағы революция, Венгер кеңестік республикасы. Ресейдегі азаматтық соғыс 

және интервенция.  
Курс мақсаты  - әлем тарихының өзекті мәселелеріне жаңаша көзқарас арқылы 

сараптай отырып, тарихи мәселелерді талдай білу. 

Күтілетін нәтижелер: ізденуші курсты меңгеру арқылы әлем тарихының келелі 
мәселелеріне баға бере алады. 

Білім: XX ғасырдың екінші жартысы мен XXІ ғасырдың басындағы халықаралық 

қатынастар туралы білім маңыздылығы.   
Іскерліктер: ғылыми-педагогикалық білім, әлемдік тарихи ғылымдар саласында 

кәсібилікті қалыптастыру, тарихнама деректеме, ғылыми зерттеудің әдісі пәнаралық 

байланыс, терең теориялық және жеке іс-тәжірибеге дайындау іскерлігі; 

Дағдылар: магистранттарды өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға бейімдеу дағдысы. 
Құзіреттілік: жоғары дәрежелі кәсіби азаматтық ұстанымды, қазіргі кезеңдегі 

ғылыми және іс-тәжірибе мәселелерін шеше алатын, ЖОО дәріс бере алатын, 

ғылыми педагогикалық және басқару қызметін атқара алатын мамандарды даярлау. 
Содержание курса: С обретением независимости, став членом ООН и многих 

других международных организаций, суверенная Республика Казахстан должна 

располагать своим собственным научноисследовательским и преподавательским 
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корпусом по одному из основных направлений исторической науки и исторического 

образования — всемирной истории. Специалисты по всеобщей истории призваны 
изучать прошлое и настоящее различных регионов земного шара, прослеживая 

взаимосвязь народов, государств, эпох, культур в глобальном всемирно-

историческом процессе. 

Задачи курса: Исследованием проблем всемирной истории занимаются и должны 
заниматься, главным образом, в ведущих университетах нашего государства, где 

есть кафедры всеобщей или всемирной истории. Это, прежде всего, КазНУ им. аль-

Фараби. Кафедра всемирной истории исторического факультета здесь уже 
зарекомендовала себя как центр по подготовке конкурентоспособных специалистов 

высшей квалификации по всемирной истории в Республике Казахстан. 

Определенную положительную роль в подготовке кадров по всемирной истории 

играет диссертационный совет при КазНУ им. аль-Фараби по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, в том числе и по всеобщей истории. Кафедрам и докторам 

наук по всемирной истории необходимо обратить большее внимание на подготовку 

кадров высшей квалификации для всех регионов нашего государства. 
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3 2 Курс мазмұны –  «Дүниежүізілік тарихтың өзекті мәселелері» курсы 

магистранттарға дүниежүзілік тарихтың актуальды проблемаларын жаңаша 

зерделеуге мүмкіндік береді. Азаматтық соғыстың себебі және басталуы. XX ғ. 20 ж. 

АҚШ. 1929-1933 жж. саяси дағдарыс және оның АҚШ-та пайда болуы. XX ғ. 20-30 
жж. АҚШ-тың сыртқы саясаты. Уақытша түрақтылық кезіндегі Италия. Фашистік 

Германияның сыртқы саясаты. Фашистердің билік басына келуі. Фашистік 

Италияның сыртқы саясаты. 1924-1929 жж. Ұлыбританияның экономикалық және 
саяси дамуы. Әлемдік экономикалық дағдарыс және оның Англиядағы пайда болуы 

батыс ғалымдарының пікірінде. XX ғ. 30 жылдарындағы Ұлыбританияның саяси 

және экономикалық дамуы. Англияның сыртқы саясаты. Әлемдік экономикалық 
дағдарыс және оның Франциядағы әрекеттері. Дүниежүзінің соғыстан кейінгі 

құрылысы. Халықаралық қатынастағы өзгерістер. XX ғ. екінші жартысындағы АҚШ, 

Англия, Франция, Германия. XX ғ. 50-80 жылдарындағы Кеңестік Одақ. СССР-дің 

ыдырауы, ТМД-ның құрылуы. 1945-1989 жж. Орта және Батыс Европа елдері. XX ғ. 
екінші жартысындағы Иран, Қытай, Жапония. XX ғ. екінші жартысындағы Турция. 

XX ғасырдың екінші жартысындағы Бангладеш, Иран, Ирак, Пәкістаннің хал-

ахуалын батыс ғалымдарының көзқарасымен. XX ғасырдың екінші жартысындағы 
Африкадағы араб елдерінің әлеуметтік-экономикалық жағадайын талдау жасау. XX 

ғасырдың екінші жартысындағы Латын Америкасы елдері. XX ғасырдың екінші 

жартысы мен XXІ ғасырдың басындағы халықаралық қатынастар. XX ғ. екінші 
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жартысындағы мәдениет әлем мәдениеттанушылырының жаңа көзқарасымен. 

Курс мақсаты – дүниежүзінің жаңа және қазіргі заман дәуірлеріндегі тарихы мен 
тарихнамасының ғылыми өзекті қырларын магистранттарға оқыту болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: магистрант курсты меңгеру арқылы дүниежүзі  тарихының 

өзекті мәселелеріне баға бере алады. 

Білім: жаңа және қазіргі замандағы дүниежүзілік тарихтың актуальды 
проблемалары, дүниежүзілік  халықаралық қатынастар тарихы  туралы білім 

маңыздылығы.   

Іскерліктер: ғылыми-педагогикалық білім, әлемдік тарихи ғылымдар саласында 
кәсібилікті қалыптастыру, тарихнама, деректеме, ғылыми зерттеудің әдісі пәнаралық 

байланыс, терең теориялық және жеке іс-тәжірибеге дайындау іскерлігі; 

Дағдылар: магистранттарды өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға бейімдеу дағдысы. 

Құзіреттілік: жоғары дәрежелі кәсіби азаматтық ұстанымды, қазіргі кезеңдегі 
ғылыми және іс-тәжірибе мәселелерін шеше алатын, ЖОО дәріс бере алатын, 

ғылыми педагогикалық және басқару қызметін атқара алатын мамандарды даярлау. 

Содержание курса: Дисциплина «Фундаментальные проблемы всемирной истории» 
призвана дать магистрантам углубленное представление о состоянии исторической 

науки в начале XXI века. Цель преподавания этой дисциплины – добиться 

понимания магистрантами дискуссионных проблем зарубежной и отечественной 
историографии, актуальных для современного этапа ее развития. Образовательные 

задачи включают в себя усвоение магистрантами новейших концепций по 

различным периодам мировой истории, основных тенденций развития науки, знание 

наиболее значительных трудов по ключевым проблемам научного изучения 
прошлого. Целями освоения дисциплины «Фундаментальные проблемы всемирной 

истории» в соответствии с общими целями основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(далее - образовательная программа послевузовского профессионального 

образования) являются:  

Цель курса: формирование у магистрантов представления о современном состоянии 
исторического знания в его основополагающих моментах;  

– формирование у обучающихся представления о процессе исторического познания 

на современном этапе развития науки;  

– выработка у магистрантов понимания теоретико-методологических проблем 
постижения истории человечества;  

– формирование у магистрантов комплекса знаний об актуальных проблемах 

всеобщей истории;  



– формирование представлений о современных подходах к поиску каузальных 

связей в истории;  
– ознакомление магистрантов с важнейшими направлениями в научном изучении 

отдельных разделов исторической науки;  

– формирование у магистрантов умения работать с историографическими 

источниками, навыков междисциплинарного анализа 

17 КП (ТК)              

ПД (КВ) 
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этнология 
мәселелері                                                               

Вопросы 

археологии 

и этнологии 

3 3 Курс мазмұны - әлемнің барлық түкпірлерінде адамның шығуы мен даму тарихы. 

Ертедегі адам еңбегінің қалдықтарын — тас, қыш, металл құралдарды, оларды 

дайындаған кездегі қалдықтарды, тамақ калдықтарын, жануарлардың сүйектерін, 
үңгірлерді, үңгіме қуыстарды, жерлеулерді зерттеу. Ежелгі адамзаттың материалдық 

және рухани мәдениеті. Ежелгі адам өз дамуындағы бірнеше кезендер. Олардың 

негізінде тасты өндеу техникасының жетілдірілуі және соған байланысты еңбек 

өнімділігінің, материалдық және рухани мәдениеттің өсуі. Археологияда 
қабылданған кезендерге бөлуге сәйкес адамзаттың тарихы тас, қола және темір 

дәуірлері. Аталған дәуірлердің хронологиялық ірі кезеңдері. Қазақстан 

территориясындағы ежелгі палеолит заманынан бастап, кейінгі орта ғасырлық 
археологиялық мәдениеттер. Археологиялық кезеңдендіру. Палеолит, мезолит, 

неолит, ерте темір және орта ғасыр дәуірлері. Әртүрлі кезеңдердегі жерлеу рәсімінің 

өзгеруі, археологиялық ескерткіштердің типтері. Этнология  пәніне кіріспе. 

Этнология пәнінің  терминологиясы және далалық күнделік жүргізудің әдістемесі. 
Этнология және этнография  пәнінің түсінігі. Этнографиядағы эволюциялық 

бағыттар. тнографиядағы биологиялық ағымдар. Нәсілшілдік. Австралия мен 

Мұхиттық аралдардың халықтары.  Папуасия, Меланезия халықтары.  Жаңа 
Зеландия, Микронезия халықтары.  Шетелдік  Азия халықтарының  этникалық 

тарихы. Оңтүстік Азия халықтары.  Оңтүстік- Шығыс Азия халықтары.   Африка 

халықтары.  Америка халықтары. Шығыс славян халықтары. Кавказ халықтары. 
Қазақтағы дәстүрлі отбасы және отбасылық қарым-қатынастар. Қазақстанның 

этнография мектебі.   

Курс мақсаты қазіргі кезеңдегі археология және этнология ғылымының өзекті 

мәселелерін сараптау болып табылады.  
Күтілетін нәтижелер: археология және этнология ғылымы бойынша нақты 

теориялық және қолданбалы нәтижелер. 

Білім: адамның шығуы мен даму тарихының ежелгі және орта ғасырлық 
эволюциясы бойынша білім. 

Іскерліктер: археологиялық ескерткіштердің типтерін талдау және этнографиядағы 

эволюциялық бағыттарды меңгеру іскерлігі. 
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Дағдылар: археология мен этнологияның өзекті мәселелерін сараптау дағдысы. 

Құзіреттілік: дәуірлердің хронологиялық ірі кезеңдері бойынша магистрант 
археология және этнологияның теориялық проблемаларын қолданбалы сұрақтарды 

шешуде пайдалана алады. 

Содержание курса: Вещественные источники — это орудия производства и 

созданные с их помощью материальные блага: 
постройки, оружие, украшения, посуда, произведения искусства — всё, что является 

результатом трудовой деятельности человека. Вещественные источники, в отличии 

от письменных, не содержат прямого рассказа об исторических событиях, и 
основанные на них исторические выводы являются результатом научной 

реконструкции. Значительное своеобразие вещественных источников вызвало 

необходимость изучения их специалистами-археологами, которые 

производят раскопкиархеологических памятников, исследуют и публикуют находки 
и результаты раскопок, восстанавливают по этим данным историческое прошлое 

человечества. Особое значение археология имеет для изучения эпох, когда не 

существовало ещё письменности вообще, или истории тех народов, у которых 
письменности не было и в позднее историческое время. Археология необычайно 

расширила пространственный и временной горизонт истории.  

Цели:  ознакомить студентов с основными характеристиками локальных 
археологических памятников зарубежных стран. 

Основные задачи: ознакомить студентов с археологическими культурами и 

историческими памятниками зарубежных стран, изучать их основные направления, 

школы, достигнутые цели и задачи в контексте мировой истории; вывить и изучить 
основные тенденции археологии зарубежных стран.   

Знания, приобретаемые в процессе освоения курса: 

- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть приемами и методами 
сбора, хранения и обработки информации по археологии зарубежья; 

- владеть культурой мышления и публичного выступления, правильно и логично 

оформить свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в дискуссиях по 
проблемам археологии зарубежных стран;   

-  владеть основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и 

процессов, умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, способен 

определять цели специальных исследований и использовать для их осуществления 
методы изученных наук; быть готовым к работе над междисциплинарными 

проектами 

18 КП (ТК)              KEDAT Қазақстанн 3 3 Курс мазмұны - Қазақстанның ерте дәуірінің археологиялық  тарихы. Тас дәуірінің Өлке Зертте

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
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кезеңдері. Оңтүстік Қазақстан тас дәуірінің ескерткіштеріні өңірі. Неолит төңкерісі. 

Мал шаруашылығы мен егіншіліктің бөлінуі. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Андронов 
мәдениеті. Беғазы-Дәндібай мәдениеті. Қола дәуіріндегі Қазақстан 

территориясындағы шаруашылық. Мал шаруашылығы мен егіншілік. Әлемдік 

өркениет шеңберіндегі Қазақстан. Әлемдік өркениеттегі  Қазақстанның орны. 

Әлемдік  өркениеттегі  қазақстандық үлгі, өзіндік  ерекшеліктер. Қола дәуіріндегі  
Андронов  мәдениеті. Арқайым - әлемдік  өркениеттегі  қазақстандық келбет. Ұлы 

Жібек Жолы. Оның бойындағы мәдениет пен сауда. Ортағасырлық Қазақстан мен 

әлем елдері  арасындағы мәдени, рухани, экономикалық байланыстар. Әлемдік  
өркениеттегі Дешті Қыпшақтың  орны. Қазіргі Қазақстанның өркениетті елдермен 

мәдени, рухани, экономикалық қарым-қатынастары. 

Курс мақсаты тас, қола және темір дәуіріндегі Қазақстан археологиясының өзекті 

мәселелерін талдау.  
Күтілетін нәтижелер: Қазақстан археологиясының палеолитті, андронов мәдениетін 

және сақ дәуірін зерттеуі бойынша нақты ғылыми табыстарының нәтижесі. 

Білім: алғашқы қауымдық қоғам, жалпы адамзаттың пайда болуының Қазақстандағы 
тарихы бойынша қалыптасатын білім. 

Іскерліктер: археологиялық зерттеулер жүргізу іскерлігі. 

Дағдылар: ежелгі дәуірді зерттеуші Қазақстан археологиясының теориялық және 
практикалық жетістіктерін меңгеру дағдысы. 

Құзіреттілік: палеолиттік, андроновтық және сақ дәуірлері тарихын археология 

мұраларымен байланыстыра зерттеуде пайдалану. 

Содержание курса: Каменный век - древнейший и наиболее продолжительный 
период в развитии человечества, когда орудия труда, оружие изготовляли из дерева и 

кости. Его хронологические границы приблизительно - 2 млн.-6 тыс. лет назад. 

Каменный век традиционно делится на древний - палеолит (от греческого - паланос - 
древний и литос - камень), средний - мезолит и новый - неолит. Палеолитические 

обитатели Казахстана, судя по археологическим раскопкам, могли добывать и 

поддерживать огонь, занимались охотой и сбором растительной пищи. В период 
палеолита произошли существенные изменения в технологии изготовления 

каменных орудий и образе жизни древнего человека. Они явились следствием новой, 

более высокой ступени эволюции человека - появлением палеоантропа.  

Бронзовый век начался во 2 тысячелетии до н.э. Прогресс общества эпохи бронзы 
определили два фактора: металлургия бронзы и скотоводство. Богатство недр 

Казахстана полиметаллами явилось одной из основных причин возникновения на 

этой территории значительного очага производства бронзы, оказавшего большое 
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влияние на развитие соседних племен. 

Начало указанных процессов совпало с изменением демографической обстановки на 
территории Казахстана. Именно в это время сюда начинают переселяться большие 

группы скотоводов, принадлежащие по языку к той общности, которую принято 

называть индоевропейской. 

уметь: вести поиск информации, анализировать ее, делать выводы,  логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, четко излагать 

свою мысль, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить аргументы; 

использовать изученный материал в подготовке рефератов, проводимых 
исследований; перерабатывать и использовать архивный  и музейный материал, а так 

же владеть навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах; использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач 
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; коммуникативными, 

интеллектуальными и творческими  методами подачи информации; большим 
запасом знания, чтобы максимально реализовать их в исследовательской и 

профессиональной  деятельности. 

19 КП (ТК)              
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бағыттары                                                             

Направлени
я развития 

соврменных 

стран 
Востока 

3 3 Курс мазмұны - қазіргі Шығыс елдері. Қазіргі Шығыс елдерінің дамуындағы негізгі 

бағыттар. Шығыс елдерінің сыртқы саясатындағы ерекшеліктер. Шығыс елдерінің 
халықаралық саяси ұйымдары, қызметтері. әлемдік  өркениеттегі шығыс елдері. 

Шығыс елдерінің сыртқы саясаты мен халықаралық қатынастардағы негізгі 

бағыттар. Шығыстың ұлы өркениетінің негізі. Кешенді діни мәдени құндылықтар. 
Дәстүрлер. Шығыс елдерінің мәдени дәстүрі. Араб-ислам, индо-будда, будда, қытай-

конфуциан өркениеті. Латиноамерикандық мәдениет. Жапония елінің жетістіктері. 

Оның өзге шығыс елдеріне ықпалы. Қытайдың экономикалық жетістіктері. Африка 
елдерінің өзекті мәселелері. Ислам әлемі елдерінің мәселелері. Индо-будда 

өркениеті. Дәстүрлі шығыс елдері. Азия елдері мен Африка елдері. Латын 

Америкасы елдерінің мәселелері. Шығыс елдерінің тарихы мен еуроцентристік 

схема.  
Курс мақсаты қазіргі Шығыс елдерінің дамуындағы негізгі бағыттарды талқылау. 

Күтілетін нәтижелер: қазіргі Шығыс елдерінің дамуындағы бағыттарды тарих 

ғылымының әдістері тұрғысында баяндау нәтижесі. 
Білім: қазіргі Шығыс елдерінің даму бағыттары, ерекшеліктері, тарихи тағылымы 

бойынша білім.  

Іскерліктер: қазіргі Шығыс елдері даму бағыттарын араб-ислам, индо-будда, қытай-
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конфуциян өркениеттерімен байланыстыра зерттеу іскерлігі.   

Дағдылар: қазіргі Шығыс елдері даму бағыттарының тарихы бойынша іргелі 
зерттеулерді меңгеру дағдысы. 

Құзіреттілік: қазіргі Шығыс елдері даму бағытттарының әлемдік ықпалы 

зерттеулерде пайдаланылады. 

Содержание курса: В соответствии с назначением основ- ной целью курса является 
формирование у регионоведов-востоковедов последнего года обучения 

обобщающего представления о современной роли стран Востока в мировой политике 

с учетом всей сложности дискуссионных подходов, применяемых в рамках 
различных направлений политической науки. 

Знание и понимание:  

• знание основных теоретических концепций востоковедного регионоведения (Ф. 

Фэнон, Э. Саид, А.Г. Франк, Л. Пай, Чэнь Сяомэй);  
• понимание причин возникновения ди- хотомии «Запад-Восток», знание 

исторической динамики этого процесса;  

• понимание места и роли Востока в современной системе международных 
отношений. 
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Центрально

й Азии 

3 3 Курс мазмұны - Орталық Азия елдерінің тарихы. Курсы, пәні, мақсаты мен міндеті, 

нысаны. Орталық Азия елдері тарихының өзекті мәселелері. Алғашқы қоғам тарихы. 

Орта Азия территориясындағы алғашқы қоғам тарихы. Көне дәуір. Орта Азия 
халықтары мен тайпаларының өмірі. Құл иеленушілік қатынастардың дамуы. 

Феодалдық қатынастар кезеңі. Феодалдық құрылыстың қалыптасуы, дамуы, пайда 

болуы тұсындағы Орта Азия елдерінің тарихы. Жаңа замандағы Орта Азия елдерінің 
тарихы. Ресей империясы құрамына ену тарихынан Қазан төңкерісіне дейінгі Орта 

Азия елдерінің тарихы. Қазіргі замандағы Орта Азия елдерінің тарихы. Орта Азия 

елдерінің тарихы мен Орта Азия халықтарының діни сенімдері. Орта Азия 
халықтарының азаттық үшін күресі. Ахеменидтар мемлекетінің тарихы. Грек-

македон армиясының Орта Азия жеріне ену тарихы. Селевкидтер құрамындағы Орта 

Азия. Грек-Бактрия патшалығы. Эфталиттердің ерте орта ғасырлық мемлекеті. Орта 

Азия халықтары мен Түрік қағанаты. Маздак бастаған шаруалар соғысы. Кушан 
патшалығы. Орта Азия халықтарының араб жаулаушылығы үшін күресі. Кушан 

хандығының құрылуы. Мәуереннахрды Араб халифатының жаулауы. Орта Азия 

территориясында феодалдық қатынастардың қалыптасуы. Қарахан мемлекетінің 
құрылуы. Түркі тілдес халықтардың қалыптасуы. Махмуд Тараби бастаған 

көтерілісі. Әмір Темір мемлекеті. Орта Азия халықтарының монғол 

жаулаушылығына қарсы күресі.  
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Курс мақсаты Орталық Азия елдері тарихының өзекті мәселелерін сараптау.  

Күтілетін нәтижелер: Орталық Азия елдерінің дамуындағы бағыттарды, олардың 
тарихындағы іргелі мәселелерді тарих ғылымының әдістері тұрғысында баяндау 

нәтижесі. 

Білім: Орталық Азия елдерінің даму бағыттары, ерекшеліктері, тарихи тағылымы 

бойынша білім.  
Іскерліктер: Орталық Азия елдері даму бағыттарын әлемдік тарихи дамумен, 

өркениеттер жетістіктерімен байланыстыра зерттеу іскерлігі.   

Дағдылар: Орталық Азия елдері даму бағыттарының тарихы бойынша іргелі 
зерттеулерді меңгеру дағдысы. 

Құзіреттілік: Орталық Азия елдері тарихының іргелі мәселелерін өзекті тақырып 

ретінде қарастыру құзіреттілігі. 

Целью курса   является  изучение и анализ современных исторических проблем 
стран Востока, профессиональное понимание современных исторических процессов, 

происходящих в странах Востока, с учетом их исторического опыта и 

цивилизационной специфики;  
Задачи курса – Сравнительный анализ политических систем в странах Востока, 

изучение традиционной основы и специфики политической культуры современных 

государств Азии и Африки, изучение роли исламского мира в мировой политике, 
рассмотрение особенностей социально-экономического и политического 

положения этнических групп и конфессиональных меньшинств в их историко- 

культурном развитии, современное экономическое состояние стран Востока  

 


