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1. Білім бағдарламасының паспорты 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері  

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты:   

- Білім-мәдени және ғылыми сала үшін зияткерлік элитаны қалыптастыру мен ұйымдастыру-басқару қызметі мен 

сараптамалық-ағартушылық, педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруды қамтитын жоғары 

кәсіби білікті тарихшы мамандарды даярлау 

- Жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейі, сауаттылық пен сөйлеу мәдениетін меңгеру, ғылыми еңбек дағдылары мен 

гуманитарлық ойлау мәдениетін қалыптастыру. 

- Шығармашылық қуатын дамыту үшін, жаңашылдықты арттыру, жоғары кәсіби білімнен кейінгі кезеңде 

студенттердің білімін жалғастыруға жағдай жасау. 

- Тарихи, әлеуметтік-гуманитарлық салада ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге түлектерді дайындау. 

- Әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру: мақсатқа ұмтылыушылық, ұйымдастырушылық, еңбек сүйгіштік, 

ортаға бейімделу, ұжымда жұмыс жасау қабілеті, кәсіби қызметінде өзінің соңғы нәтижесіне жеткенге дейінгі 

жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, толеранттылық, жалпы мәдениетін көтеру, жаңа білім мен білікті өзіндік 

қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау.  

 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- Тарих саласындағы болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігінің негіздерін қалыптастыру; 

- Барлық кезеңде студенттің сараптама өткізу шеңберінде ізденістік-зерттеу қызметі үшін алғышарттар жасау; 

- Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жасау, отандық және шетелдік тәжірибені кәсіби қызметінде пайдалану, 

алынған ақпаратты жүйелеу және толықтыру. 

- Білім беру бағдарламасының болашақ мамандарда жоғары тұлғалық-кәсіби құзіреттілікті қалыптастыруға 

мүмкіндік береді, білім үдерістерін басқару бойынша қызметтерді жүзеге асыру тәртібі мен мазмұнына жүйелі 

көзқарас, мемлекеттік, жергілікті, аймақтық басқару деңгейінде бұл   міндеттерді шешуде дағдыны қалыптастыру.  

 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы  

Аталмыш білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

негізінде дайындалып, БҚИТУ-дағы 6В01601-Тарих бағыты бойынша бакалаврларды дайындауды жүзеге асырудың нақты 

мазмұнын анықтайтын негізгі реттеуші құжат ретінде қарастырылады.  



Онда заманауи жағдайға бейімделуге қабілетті, білім қызметін басқарудың алдыңғы технологияларын меңгерген, 

инновациялық ойлау қабілетін игерген бакалаврлардың білім дайындығы мақсаттарының ерекшеліктерін көрсетілген. Білім 

бағдарламасы білім үдерісінің мақсатын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, білім процесін жүзеге асырудың шарттары мен 

технологияларын, бұл дайындық бағыты бойынша түлектерді дайындау сапасы бағалауды реттейді. Білім бағдарламасы жұмыс 

берушілердің талаптарын ескере отырып реттейтін, ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстың қажетті түрлерімен 

байланысты ерекше құзіреттіліктерді (жалпы және арнайы) қалыптастыру арқылы кәсіби әлеуметтік тапсырысқа бағытталған.  

 6В01601-Тарих білім беру бағдарламасы бакалавриат түлегіне  - білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.  

 6В01601-Тарих білім беру бағдарламасы пәндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде жобаланған және жалпы 

мәдени және кәсіби құзіреттерді қалыптастыратын 15 модульден тұрады.  

«Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер» мен "Тарих және құқық" мамандандыруының ББ жалпы білім беретін, базалық және 

бейінді пәндер циклі:  

- Жалпы білім беру пәндері; 

- Оқушылардың білім алуы мен дамуы; 

- Ұйымдар мен басқармалар; 

- Кәсіби коммуникациялар; 

- Ежелгі және ортағасырлық мемлекеттер тарихы; 

- Ежелгі және ортағасыр тарихы; 

- Тарихи пәндер; 

- Дүниежүзінің жаңа және қазіргі заман тарихы; 

- Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы; 

- Мәдениет тарихы; 

- Тарихты оқытудың әдістемесі мен тәжірибесі; 

- Тарихнама мен деректану; 

- Рухани тарих пен оқыту әдістемесі; 

- Қазақстанның сыртқы саясаты мен экономикалық тарихы; 

- Пәнаралық байланыстар. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

 

Кәсіби қызмет саласы. 

6В01601 – Тарих мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады.  

Кәсіби қызмет нысандары: жалпы білім беретін және мамандандырылған орта мектептер, лицей, колледж, гимназия, оқу 

әдебиетінің баспалары, білім департаменттері, мұғалімдердің біліктілігін арттыру институты, бастапқы және орта кәсіби білім 

ұйымдары.    

Бітірушілердің кәсіби қызметінің пәні:  

6В01601– Тарих мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби қызметінің пәні – оқу процесін жоспарлау, білім 

қызметін ұйымдастыру, ұжымға басшылық, оқушылардың қызығушылығын арттыру, кеңес беру, әдістемелік және тәрбие 

жұмыстары, білім беру саласындағы инновациялық қызмет болып табылады.   

Түлектердің кәсіби қызметінің типтік міндеттері: Білім бакалаврының кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес мынадай 

міндеттерді шешуі керек:    

Білімдік қызмет саласында:  

- Білім алушыларды оқыту мен дамыту, оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыруы, педагогикалық процесті 

жобалауы және басқаруы, педагогикалық қызметтің нәтижелерін коррекциялауы, жобалауы, диагностика жасауы;  

- Тарихи-гуманитарлық пәндер саласында кәсіби біліктілікті қалыптастыратын педагогикалық шеберлік негіздерін 

меңгеруі;  

Эксперименттік-зерттеу саласында:  

- Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып білуі;  

- Тарихи білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және қорыту;  

- Педагогикалық эксперимент өткізу, оның нәтижелерін оқу процесіне енгізу;  

Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында:  

- Тарихи білім беру мазмұнын әртүрлі деңгейде жоспарлауы;  

- Оқыту процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістерін анықтауы;  

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласында:  

- Көпмәдениетті тұлға қалыптастыруы;  

- Білім алушылардың өмір сүруіне, тәрбиеленуі мен дамуына қолайлы жағдай жасау және педагогикалық қолдау 

көрсетуі; 

Оқу-тәрбиелік қызмет саласында:  



- Оқу-тәрбие жұмыстарын педагогикалық процесстің заңдары, заңдылықтары, принциптері, тәрбиелік механизмдеріне 

сәйкес іске асыруы,  

- Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын жоспарлауы,  

- Нақты тәрбиелік міндеттерді шешуі, 

-  Тарих пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстарда оқыту мен тәрбиенің әртүрлі формалары мен әдістерін таңдауы және 

қолдануы;  

- Оқушылар ұжымымен, осы сыныпта сабақ беретін мұғалімдермен, ата-аналармен байланыс орнатуы;  

Оқу-технологиялық қызмет саласында: 

- Оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдануы;  

- Оқу-технологиялық процесін ұйымдастыруға және ақпараттық-коммуникациялық құралдарды және технологияларды 

пайдаланып ақпараттық ресурстарды өңдеуі тиіс.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Оқыту нәтижелері  

6В01601 - Тарих білім бағдарламасы бойынша білім бакалаврының Дублин дескрипторы сәйкес оқытудың бірінші 

деңгейі мына қабілеттіліктерді қарастырады:  

- Қазақстан тарихын, Философия, Экология және басқа да әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің негізгі ережелерін білу; 

қазақ-орыс, шетел тілдерін меңгеру; мемлекеттік тілде және орыс, шет тілдерінде сауатты өз ойын жеткізе білу; ақпараттық 

технологияларды, кәсіби іс-әрекетінде бағдарламалық қамсыздандыруды қолдануға қабілетті болу (ОN 1); 

- пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін, нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды 

ескере отырып кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу біліктері мен дағдыларын меңгеру; педагогтың кәсіби 

парызын ұғыну, педагогикалық қызмет нәтижесіне жауапкершілікпен қарау; педагогикалық менеджмент саласындағы 

білімдерді меңгеру, педагогикалық мониторингті іске асыру, педагогикалық өлшемдер мен индикаторлар жүйесін жасау, 

бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу (ОN 2); 

- Психологиялық-педагогикалық пәндер жүйесін, психология пәнінің міндеттері, салалары, әдістері мен әдіснамалық 

ұстанымдарын қазіргі заманғы мектептегі білім мазмұнын, кәсіби білім берудің өзара байланысын, салауатты өмір салтын 

қалыптастырудың, оқытуды ұйымдастыру формалары мен әдістерінің сипаттамасын білу; инклюзивті білім беру туралы 

түсінікке ие болу, инклюзия саласында нормативтік-құқықтық базаны қолдана білу (ОN 3); 

- педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білім беру үрдісін ұйымдастыра білу, педагогикалық міндеттерді 

шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік серіктестікке және 

педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу; ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті 

көрсету (ОN 4); 

- кәсіби абырой мен педагогтің қадір-қасиетін, бала құқығы мен мүддесін қорғай білу, педагогикалық этика нормаларын сақтау, 

педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын  ұғыну, балалардың азаматтық құқықтарын құрметтеу; педагогтік қызметке 

жоғары мотивацияны иелену, өз бетінше білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу; академиялық адалдықтың мәдениеті мен  

қағидаттарының мәнін түсіну (ОN 5); 

- тарих пен құқық негіздерінің білім беру саласында кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, 

білік және дағдыларды меңгеру; жалпы, арнайы тарихи-гуманитарлық, жаңа әдебиеттерге бағдар жасай білу   (ОN 6);  

- тарихи пәндер саласында базалық білімге ие болу; отандық тарихтың қазіргі жағдайын, оның білім берудің басқа салаларымен 

қарым-қатынасын, болашақ дамуы мен әдіснамалық негіздерін білу, болашақ мамандығының әлеуметтік мәнін және мағынасын 

түсіну; ғылыми зерттеулер  әдістері мен академиялық сауаттылықты  білу және оларды өз  саласында қолдана алу (ОN 7); 



- әлем тарихының жетістіктеріне, жетекші тарихи ой-пікірлерге сүйенетін негізгі тарихи пәндерді игеру, тарих 

ғылымының негізгі мәселелерін: дүниежүзі және отандық тарихтың саяси тұлғаларын, тарихи ұғымдарды, тарихи кезеңдерін 

білу (ОN 8); 

- ұлттық білім беру жүйесін модернизациялаудың өзекті міндеттеріне жауап беретін инновациялық, педагогикалық 

технологияларды меңгеру; арнайы педагогикалық білімдері мен біліктілік жүйесін қалыптастыру (ОN 9); 

- әлеуметтік-саяси пәндердің, тарихнама мен деректанудың теориялық негіздерін, рухани тарих пен оқыту әдістемесінің, 

отандық және дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелерін білу (ОN 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Пән сипаттамасы 

№ Пән атауы Пәндердің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т саны 

Қалыптастырушы оқыту нәтижелері (код) 

О

N1 

О

N2 

О

N3 

О

N4 

О

N5 

О

N6 

О

N7 

О

N8 

О

N9 

ОN1

0 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Орыс тарихын зерттеудің тұжырымдамалық негіздері. 

Қазақ мемлекеттілігінің қайнар көздері мен 

сабақтастығы: ежелгі дәуір, орта ғасыр, жаңа уақыт. 

Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени дамуының заңдылықтары. Қазіргі Қазақстан 

тарихының өзекті мәселелері. Дүниежүзілік тарихи 

процестер контексіндегі қазіргі Қазақстанның тарихы. 

Қазіргі Қазақстан тарихын кезеңге келтіру. 

Қазақстанның қазіргі тарихының тарихи дерекнамалары 

мен тарихнамасы 

5 +         + 

2 Философия Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Әлемді философиялық 

түсінудің негіздері. Сана, жан мен тіл. Онтология және 

метафизика. Таным және шығармашылық. Білім, ғылым, 

техника және технология. Адам философиясы және 

құндылықтар әлемі. Өмірдің мәні. Бостандық 

философиясы. Өнер философиясы. Қоғам және 

мәдениет. Тарих философиясы. Дін философиясы. 

«Мұғалік ел» және «Руханижағыру» - бұл жаңа 

Қазақстанның философиясы. 

5 +         + 



3 

 

Бизнес негіздері  Кіріспе. Экология пәні мен міндеттері. Мемлекеттік 

жүйенің құрылымы, міндеттері, құқықтары, рөлі мен 

маңызы және тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны 

қорғауды басқару. Экологиялық жүйелер. Табиғатқа, 

атмосфераға, гидросфераға, литосфераға, биотикалық 

қауымдастықтарға антропогендік әсер. Қазақстанның 

экологиялық мәселелері. Қазақстан Республикасының 

тұрақты дамуы. Жаһандық экологиялық мәселелер. 

Экологиялық мониторинг. Жаңа өркениет жолында. 

Бизнес түсінігі және мәні. Бизнес субъектілері. Бизнес 

саласындағы негізгі қызмет түрлері. Бизнес түрлерін 

жіктеу. Кәсіпкерліктегі инновациялық қызмет. 

Инновацияларды басқару. Бизнестегі көшбасшылық. 

«Сыбайлас жемқорлық» ұғымының теориялық-

әдістемелік негіздері. Қазіргі білім беру контексіндегі 

академиялық адалдық. Қазақстандық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жақсарту 

негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлықты қабылдамау ахуалын 

жасау. Сыбайлас жемқорлық үшін заңды жауапкершілік. 

Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер 

саласындағы қылмыстарды талдау 

5 
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4 Шетел тілі Осы бағыттардағы университеттерде жалпы білім 

беретін пән ретінде шетел тілін оқыту 

социолингвистикалық қарым-қатынасқа қабілетті тілдік 

тұлға қалыптастыруды және басқа мәдениеттер мен 

ұлттардың өкілдерімен сәтті ынтымақтастық орнатуды 

қамтамасыз етеді. 

10 + +         

5 Қазақ (орыс) тілі Сөйлеу әрекетінің түрлерін сәтті игеру деңгей деңгейіне 

сәйкес. Күнделікті, әлеуметтік-мәдени әр түрлі 

жағдайларда тілдік дағдыларды қалыптастыру және 

жетілдіру кәсіби қарым-қатынас. Ауызша және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын коммуникативті мақсатқа және 

кәсіби коммуникация саласына сәйкес қалыптастыру. 

Оқушылардың өзіндік жұмыстарын жандандыруға 

10 +  +        



ықпал ететін орыс тілінде өнімді сөйлеу өндірісінің 

формаларын дамыту 

Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. Уақыт, 

жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның 

мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. Менің 

Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ 

халқының танымал тұлғалары. Қазақстан жастары. 

Ақпарат. Жаңа әліпби 

           

6 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Қоғам дамуының негізгі салаларындағы АКТ рөлі. АКТ 

стандарттары АКТ анықтамасы. АКТ пәні және оның 

міндеттері. Қоғам дамуының негізгі салаларындағы АКТ 

рөлі. АКТ стандарттары. АКТ мен Мыңжылдықтың 

Даму Мақсаттарына жету арасындағы 

байланыс.Компьютерлік жүйелерге кіріспе. 

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы Компьютерлік 

жүйелерге шолу. 

5 +   +       

7 Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

Әлеуметтік шындық және жалпы түсінік. Әлеуметтік 

тәжірибедегі себептік қатынастар. Саясаттанудың қазіргі 

білім жүйесіндегі орны, саясаттың қоғамның басқа 

салаларымен байланысы. Мәдениет тұжырымдамасының 

қалыптасу тарихы: Дін мәдениеттің қасиетті түрі 

ретінде. Ғылым әлеуметтік-мәдени институт ретінде. 

Көне түркі өркениеті және оның ерекшеліктері. «Мәдени 

мұра» мемлекеттік бағдарламасы. Психологияның 

әдістері. 

8 + + +      +  

8 Дене тәрбиесі Дене шынықтыру әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

циклінің бір бөлігі болып табылады және міндетті 

құрамдас бөлік болып табылады: жеңіл атлетика, жүгіру 

техникасы, бастауыш, қашықтыққа жүгіру, әрлеу. Крест 

жаттығулары. Ұзақ жүгіру. Гимнастика. Акробатика 

Спорттық ойындар. Волейбол Баскетбол Қол доп. 

Қазақтың ұлттық ойыны «Аншилер» «бәйге». 

Президенттік тесттер 

8 +  +        

9 Оқушылардың 

даму 

Адам ағзасы, тұтастай алғанда. Дамудың онтогенезі, 

перинаталды және постнатальды кезеңдері. Дене дамуы. 

4 +          



физиологиясы Өсім және даму туралы түсінік. Өсудің және дамудың 

негізгі заңдылықтары. Гетерохронизм және үйлесімді 

даму. Жыныстық диморфизм. Ағзаның функционалды 

жүйелерінің биологиялық сенімділігі. Жеделдету. Жас 

кезеңі. Биологиялық және күнтізбелік жас туралы 

түсінік. Биологиялық жас өлшемдері. Жас кезеңінің 

биологиялық және әлеуметтік схемалары. 

10 Тәрбие 

жұмысынң 

теориясы мен 

әдістемесі 

«Білім беру әлеуметтік-тарихи процесс ретінде» түсінігі. 

Тәрбие процесі жүйе ретінде. Білім беру жүйесі туралы 

түсінік, оның ерекшеліктері.Сыныптың оқу жоспарының 

мазмұны, түрлері және құрылымы. Сынып жетекшісінің 

міндеттері, құқықтары мен міндеттері. Сынып 

жетекшісінің құжаттары.Оқушылар құрамы оқу 

процесінің субъектісі ретінде: түсінігі, белгілері, 

құрылымы және функциялары. Білім беру жүйесінің 

түрлері. 

4   + +       

11 Педагогика Педагогика адам тәрбиесінің ғылымы ретінде. 

Педагогика пәні, оның негізгі категориялары. 

Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогика 

ғылымының әдіснамасы туралы түсінік. Педагогикалық 

ғылымның әдістері. Тұтас тәрбие процесінің мәні. Білім 

берудің мақсаттары, оның әлеуметтік жағдайы. 

Әлеуметтену педагогикалық құбылыс ретінде. 

Мектептегі оқу процесін ұйымдастырушылық-

әдістемелік басқару. 

5   + + +      

12 Инклюзивті білім 

беру 

Инклюзивті білім беру тарихы. Л.С. рөлі. Выготский 

интегралды оқыту идеясын негіздеуде. Дамуында 

ауытқулары бар адамдарға қоғамның қатынасының 

модельдері. «Инклюзивті білім» мәні, инклюзивті білім 

интеграция идеясының дамуы. Табысты интеграция үшін 

қажетті әлеуметтік-экономикалық жағдайлар. 

5   + + +      

13 Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Кәсіби шеберлік терминологияны терең түсінуге және 

бекітуге, сөйлеудің ғылыми стиліне тән құрылымдарды 

қолдану дағдыларын дамытуға ықпал ететін арнайы 

лексиканы таңдау арқылы қол жеткізіледі. 

Студенттердің өзіндік жұмысын жандандыруға, кәсіби 

сөйлеу, ғылыми және іскери сөйлеу кезінде теориялық 

4 +  +        



ақпаратты зерделеуге ықпал ететін орыс тілінде өнімді 

сөйлеу өндірісінің формаларын дамытуға арналған 

тапсырмаларға ерекше көңіл бөлінеді. 

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; 

терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін 

сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге 

жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, 

өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

қалыптастыру, іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми 

жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін 

кеңейту 

           

14 Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

Болашақ мамандықтың ерекшеліктеріне байланысты 

студенттердің шет тілін үйрену қажеттілігіне негізделген 

қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, 

терминологияны оқып үйрену, студенттерді ғылыми 

мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға 

дайындау, кәсіби тілде сөйлейтін студенттерге арналған 

кәсіби бағытталған оқыту. 
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15 Білім берудегі 

IT/Оқыту мен 

бағалаудағы 

дифференциалды 

саралау әдістемесі 

Интернет білім беру диалогы үшін орта, желіден тыс 

және он-лайн технологиялар. HTML негіздері. Білім беру 

ортасы гипермәтіндік құрылым ретінде. Білім беру 

порталдары. Білім беру порталының қызметтері. Оқу 

процесі портал ортасында. 

Оқу үрдісіндегі педагогикалық бақылау. Заманауи 

бағалау құралдары (рейтинг, мониторинг, портфолио) 

критериалды бағалау. Тест білім сапасын өлшеу құралы 

ретінде. Компьютерлік тестілеу және нәтижелерді өңдеу 
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16 Білім берудегі 

менеджмент 

Қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесін дамыту 

стратегиясы. Қазіргі білімнің даму тенденциялары. 

Басқарушылық ой эволюциясы Педагогикалық 

менеджмент: түсінігі, жүйесі. Білім берудегі басқару 

мәселелері. Білім берудегі заңдылықтар, принциптер, 

функциялар, басқару. Ұжымды ұйымдастыру, топты 

басқару әдістері. Білім беру менеджерінің функционалды 

рөлі. Тұлғааралық қатынастар ұжымдағы іскерлік 

қарым-қатынас негізі және олардың қалыптасуы. 

5   + + +      



17 Ежелгі дүние 

тарихы 

Ежелгі Шығыс тарихы пән ретінде. Ежелгі Египеттің 

саяси дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі мезопотамия. 

Шығыс Жерорта және Антия Азия. Ежелгі Иранның 

саяси дамуы. Ежелгі Үндістан. Ежелгі Қытай Ежелгі 

Шығыс өркениеттерінің әлемдік мәдениеттің дамуына 

қосқан үлесі. Ежелгі Греция тарихы пән ретінде. Греция 

Крит-Микена кезеңінде, Гомерикалық және архаикалық 

кезеңдерде. Грек полисінің екі түрінің қалыптасуы: 

Спарта мен Афинының саяси дамуы. Ежелгі 

Македонияның саяси дамуының биіктігі мен негізгі 

кезеңдері. Ежелгі Рим тарихы пән ретінде. Патша және 

республикалық кезеңдердегі Римнің саяси дамуының 

негізгі кезеңдері. 
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18 Ортағасырлар 

тарихы 

Орта ғасырлардың әлемдік тарихи процесстегі орны. 

Оның хронологиялық шеңбері және кезеңделуі. 

Феодализм Ұлы көші. Рим империясының 

территориясында алғашқы варварлық мемлекеттердің 

құрылуы. Франк мемлекеті және Византия IV-XI 

ғасырлардағы. Ортағасырлық тарихи дамудың Батыс 

және Шығыс Еуропа нұсқалары. Византия, Франция, 

Англия, Германия, Италия XI-XV ғ.ғ. ұлы географиялық 

ашылулар. Отаршылдық жүйенің пайда болуы. Батыс 

Еуропадағы кеш орта ғасырлардағы буржуазиялық 

революциялар. 
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19 Археология Археология пәні мен міндеттері, әдістері. Урарту 

мемлекетінің мәдениеті. Темір дәуіріндегі Еуропаның 

археологиялық мәдениеттері.Солтүстік Қара теңіз 

аймағының, Кавказ бен Орталық Азияның ежелгі 

мемлекеттерінің археологиясы. Усундар мен Кангюдің 

археологиялық орындары. Ежелгі түріктердің 

материалдық мәдениеті. Ерте орта ғасырлар дәуіріндегі 

қалалар да, Қазақстан аумағы да. Қазақстанның 

ортағасырлық сәулет ескерткіштері. 
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20 қоса Археология ғылымының құрылу тарихы мен 

кезеңдері.Қазақстан археологиясының тарихы. Ерте 

палеолит: хронология және периодтану. Археологиялық 

барлау.Ежелгі қабірлерді қазу әдістері.Ежелгі 

қоныстарды қазу әдістері. Археологиялық кезеңдеу және 
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хронология. Оңтүстік Сібірдегі түріктердің материалдық 

мәдениеті.Ертедегі Хорезм мемлекеті және оның 

археологиялық қазба жұмыстары. Ежелгі славяндардың 

жерлеу орындары мен қоныстарын зерттеу. 

Қазақстандағы қола дәуіріндегі тайпалардың 

шаруашылығы мен мәдениеті. 

21 Алғашқы қоғам 

тарихы 

Қарапайым қоғамның тарихы зерттеу нысаны мен 

объектісі болып табылады. «Қарапайым қоғам тарихы» 

және «тарихқа дейінгі» терминдерінің арақатынасы және 

толтырылуы. Қарапайымдылық ежелгі және «заманауи»: 

тарихқа дейінгі (политикалық) және протохисториялық 

(синполиттік) мәдениеттер туралы түсінік. Пәннің 

ғылымдар жүйесіндегі орны. Классикалық 

қарабайырлық туралы білімнің синтетикалық табиғаты. 

Қарапайым тарихтың ерекшеліктері. Қарапайым тарихты 

зерттеудің маңыздылығы: танымдық, философиялық 

және практикалық аспектілері. 
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22 Қазақстандағы тас 

және қола дәуірі 

Курстың тақырыбы, мақсаттары мен міндеттері. Мерзімі, 

зерттеу көздері мен әдістері. Палеолит дәуіріндегі 

Қазақстан территориясындағы алғашқы қоғам. 

Қазақстандағы тас дәуірі. Мезолит. Қазақстандағы тас 

дәуірі. Неолит. Қазақстандағы тас дәуірі. Энеолит. Қола 

дәуірі популяциясының антропологиялық сипаттамасы. 
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23 Қазақстанның 

ежелгі тарихи 

Қазақстан тарихы курсының пәні, құрылымы мен 

міндеттері. Қазақстан тарихының қайнар көздері мен 

тарихнамасы. Қазақстандағы тас дәуірі. Қола дәуірі. Ұлы 

даланың алғашқы көшпелілері туралы жазба деректері 

мен археологиялық материалдар. Сақтардың этномәдени 

аймағына кіретін тайпалар. Ғұндық тайпалардың аумағы 

және қоныс аударуы. Хунну мен Катай - «Бейбітшілік 

пен туыстық келісім». Қытай деректері бойынша хунну 

мәдениеті тайпалық шаруашылық. 
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24 Қазақстандағы 

тайпалық одақтар 

мен ежелгі 

мемлекеттер 

тарихы 

Бұл тайпалардың мәдениеті, сақ тайпаларының 

мәдениетінің логикалық жалғасы және дамуы ретінде. 

Материалдық мәдениет: әр түрлі тұрғын үйлер, киім. 

Тамақ. Ғұндық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіштері. 

Ауыр құрылымдардың әр түрлі түрлері. Құмыра. Скиф 

қоғамының әлеуметтік стратификациясы. Қоғамдық 
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жиналыстың рөлі. Трибуналық одақтар, әлеуметтік 

қауымдастықтың жоғарғы түрі ретінде, оның әскери-

демократиялық сипаты. 

25 Қазақстанның 

ортағасырлар 

тарихы 

«Қазақстанның ортағасырлар тарихы» курсының 

мақсаты мен міндеттері. Дереккөздері мен тарихнамасы. 

Қазақстанның ортағасырлық тарихын кезеңге келтіру. 

Қоныс аудару аумағы және мемлекеттің 

қалыптасуы.Этникалық тарихы.Мемлекеттің әлеуметтік 

құрылымы. Саяси тарих. Монғолдардың Қазақстанға 

шабуылы.Моңғол ұлыстары. Алтын Орданың құрылуы 

(Ұлық Улус. Батудың жаулап алынуы. Әлеуметтік 

құрылымы және саяси тарихы. 
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26 Қазақстанның 

сакралды 

географиясының 

тарихы 

Қазақстанның қасиетті географиясының тарихы - қазақ 

мемлекеттілігінің жазбаша көздерінде ерекше орын 

алады. «Қасиетті Қазақстан» жобасы. «Ұлы даланың 

жеті қыры». Қазақстанның киелі орындары. Тарихи-

мәдени мұра алаңын құрайтын республиканың рухани 

ғибадатханалары. Алматы - мың жылдық тарихы бар 

қала. А.Байтұрсынов атындағы үй-мұражайы. 
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27 Мұрағаттану Пәннің оқу мақсаттары. Мұрағаттану – мұрағат туралы 

ғылымда туындайтын теориялық, құқықтық және 

методолгиялық мәселелерді жетілдіретін кешенді пән. 

Оның құрамын құрушы келесі тақырыптар болып 

табылады: Мұрахаттанудың теориясы мен әдістемесі, 

Мұрағат ісінің тарихы мен ұйымдасуы, Археография, 

мұрағат құқығы, Мұрағаттанулық терминдер тану, 

Мұрағаттық менеджмент, Мұрағаттық статистика, 

Автоматтандырылған мұрағат технологиясы  
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28 Архивтер және 

музейлер тарихы 

Мұрағат ісінің тарихы мен ұйымдастырылуы. Мұрағат 

құқығы. Мұрағат саласын реттеудің құқықтық негіздері. 

Мұрағат қорында құжаттар мен файлдарды 

ұйымдастыру. Курстың тақырыбы мен міндеттері, оның 

құрылымы. Мұрағат ісінің басқа ғылыми пәндермен 

және ғылымдармен байланысы. Ежелгі дәуірдегі 

коллекциялар. Мұражайлардың пайда болуы. 

Қазақстанда мұражайлардың пайда болуы. 
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29 Этнология Этнологияның пайда болуы. Этнологияның пәні, 

объектісі және зерттеу әдістері. Этнологиядағы негізгі 

ұғымдар: этнос, ұлыс, мәдениет, ассимиляция, 

этникалық сана, діл, ұлт, ұлт, ұлт, ұлт. Этникалық 

территория және этникалық шекара мәселесі. 

Этнологияның басқа ғылымдармен байланысы. 

Этникалық және этникалық негіздердің негізгі 

теориялары. Этногенез мәселелері. Этникалық тарихтың 

негізгі кезеңдері. «Этногенез» термині. Этногенез 

құрылымы. Этнологиялық процестердің түрлері. 

Этнонимдер 
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30 Антропология Антропология адамның жан-жақты ілімі ретінде: 

антропологияның бөлімдері. Әлеуметтік 

антропологияның пәндік-әдістемелік ерекшелігі. 

Антропологияның әлеуметтік-гуманитарлық білім 

жүйесіндегі орны мен рөлі. Антропогенездің 

эволюциялық моделі: негізгі факторлар, механизмдер, 

тарихи кезеңдер. Антропогенездің теологиялық және 

космологиялық модельдері: олардың жалпы белгілері 

мен ерекшеліктері. Адам ажырамас тіршілік ретінде 

және оның тіршілік етуінің қырлары. Адам тіршілігінің 

семантикалық кеңістігінің негізгі «әлемдері» және 

олардың арасындағы байланыс. Диалогтың негізгі 

принциптері және оларды жүзеге асыру формалары. 

Мәдениеттің семантикалық кеңістігінде  
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31 Қосалқы тарихи 

пәндер 

Көмекші тарихи пәндер: тұжырымдама және сорттар. 

Хронология туралы түсінік, әдістер мен қайнарлар. 

Ежелгі күнтізбелер. Орта ғасырлардың күнтізбелері. 

Хронологияның орыс жүйесінің дамуы. Шежіре түсінігі, 

әдістері мен дереккөздері. Ресейдегі билеуші әулеттердің 

генеалогиясы. Нумизматика және бонистика көмекші 

тарихи пән ретінде. Пәндердің қалыптасу тарихы. Ақша 

айналысы дамуының негізгі кезеңдері. Көздердің 

түрлері. 
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32 Батыс Қазқстан 

облысының 

тарихы 

Ұсынылған курс өлке тарихының өзекті мәселелерін 

зерттеуге бағытталған және өлке тарихы бойынша 

археологиялық, этнографиялық, әлеуметтік-

экономикалық, демографиялық, саяси, ғылыми 
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зерттеулердің қорытындыларын біріктіретін ғылыми пән 

болып табылады. Курс ежелгі дәуірден бүгінгі күнге 

дейінгі хронологиялық кезеңді қамтиды. Өлке тарихы 

бойынша өзекті мәселелерді терең зерттеу, аймақтық 

тарих оқиғаларын ғылыми қабылдауды қалыптастыру, 

оқиғаларға объективті тарихи баға бере білу. 

33 Тарихи өлкетану Өлкетану курсына кіріспе. Өлкетану тарихы. Көне түркі 

жазба ескерткіштері және олардың туған өлкені 

зерттеудегі рөлі. Қазақстанның археологиялық көздері 

және олардың өлкетану жұмыстарында қолданылуы. 

Қазақстан тарихының этнографиялық көздері. Сәулет 

және өнер ескерткіштері туған жерді зерттеудің қайнар 

көзі ретінде. Қазақстанды зерттеу қоғамы - Қазақстан 

Республикасындағы өлкетану орталығы. Қазақстанды 

зерттеу қоғамы - Қазақстан Республикасындағы 

өлкетану орталығы. 
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34 Өлке тарихының 

өзекті мәселелері 

Революцияға дейінгі кезеңдегі Батыс Қазақстан халқы 

тарихының мәселелері. Кеңестік және қазақстандық 

ғалымдардың зерттеулеріндегі Батыс Қазақстан халқы. 

XVIII-XX ғасырдың басындағы Батыс Қазақстан халқы: 

динамикасы және негізгі даму кезеңдері. Орал казак 

әскерінің құрамындағы түркітілдес халықтардың қоныс 

аударуы, ұлттық және әлеуметтік құрамы. 1917-1926 

жылдардағы Қазақстан халқының дамуы. Батыс 

Қазақстан мен Оралдағы этно-демографиялық 

процестер: олардың өзара байланысы және шарттылығы. 
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35 Европа және 

Америка 

елдерінің жаңа 

заман тарихы 

Қазіргі заман тарихын кезеңге келтіру мәселесі. Негізгі 

қайнар көздер және жинақтау жұмыстары. Қазіргі 

кездегі капитализмнің қалыптасуы мен дамуы. 

Капитализм Еуропаның ерекше құбылысы ретінде. 

Капитализмнің ерте және кеш генезисінің аймақтары. 

Бірінші өнеркәсіптік революция. Қазіргі кездегі Еуропа 

және Америка елдерінің мемлекеттік-саяси 

құрылымының эволюциясы. Қазіргі кездегі Еуропаның 

саяси картасы. Ұлт мемлекеттерінің қалыптасуы. XVI-

XVIII ғасырлардағы Еуропалық мемлекеттілік: мүліктік 

монархиядан абсолютизмге дейін. Абсолютизмнің 

ұлттық нұсқалары. 
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36 АҚШ 

демократиясының 

тарихы 

Бұл курста тарихи-мәдени жағдайдың ерекшелігімен 

жасалған және басқа елдерде оны кӛшіруге деген 

талпыныс жетістікке жете қоймаған демократияның 

американдық моделі қарастырылады. Ең бастысы бұл 

федералдық үкіметті автономиялық дәрежесі жоғары 

болған колония ретінде ӛмір сүрген штаттар 

құрғандығымен байланысты болды. Тӛменгі, орта 

топтың, таптардың американдық демократиядағы 

маңызын мойындай отырып, курста демократиялық 

тәртіптің сақталуы мен дамуында ұлттық 

кӛшбасшылардың, оның ішінде АҚШ президенттерінің 

маңызды ролі болғаны сипатталады.  
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37 Азия және 

Африка елдерінің 

жаңа заман 

тарихы 

Тақырыпқа кіріспе. Жаңа уақытты кезеңге келтіру 

мәселелері.Шығыстың даму ерекшеліктері. Шығыс 

отарлауының басталуы. Құл саудасы. Отаршылдық 

жүйенің қалыптасуы. Жапон мемлекетінің пайда болуы. 

Токугава Шогунате. Минск империясының дағдарысы 

және Цин әулетінің билікке көтерілуі. Қытайдың 

жабылуы. Танымал қозғалыстар. Апиын соғысы. 
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38 Азия және 

Африка елдерінің 

отарлану тарихы 

Шығыс елдерінің геосаяси және этникалық сипаттамасы. 

Елдер мен халықтардың мәдени және өркениеттік 

ерекшелігі. Шығыс тарихы мәселелерін отандық және 

әлемдік тарихнамада зерттеу .. Британдық Үндістан. 

Үнділік дәстүрлі қоғамның өзгеру факторлары. 

Үндістанның тәуелсіздік үшін күресі. Үнді ұлттық 

конгресі: идеялар, бағдарламалық құжаттар, тәуелсіздік 

үшін күрес тактикасы.Оңтүстік Азияның отаршылдық 

кезеңіндегі арал әлемі. Индокытайдағы ағылшын және 

француз отарлары. Африканың отарлауы. Африкандық 

қоғамның дәстүрлі құрылымдары және отарлық капитал 
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39 Азия және 

Африка елдерінің 

қазіргі заман 

тарихы 

ХХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Жапония. Тәуелсіз 

Ирактың тарихи даму ерекшеліктері. Сауд Арабиясының 

даму ерекшеліктері. Таяу Шығыс дағдарысы және оны 

шешу жолдары. Түркиядағы ұлттық буржуазиялық 

революция және Түрік республикасының құрылуы. 

Монғолияның мемлекеттік-саяси даму тәжірибесі. 

Тәуелсіз Үнді мемлекетінің құрылуы. Үнді 
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республикасының конституциялық құрылымы. 

40 Қытай тарихы Курс Қытай тарихының  ежелгі дүниеден бастап қазіргі 

күнге дейінгі даму  кезеңдері бойынша  білім беруге 

бағытталған. Атап айтқанда алғашқы 

протомемлекеттердің қалыптасуын, орта ғасырлардағы 

Қытай, жаңа және қазіргі кезеңдегі Қытай 

мемлекеттілігінің  тарихы қамтылады.   
Курстың мақсаты.  Қытай тарихы Тарих факультетінің 

студенттеріне мемлекеттің қалыптасуы мен даму 

заңдылықтарын, құқық жүйесі мен Қытай мемлекетінің 

құрылымдық ерекшелігін терең меңгеруге кӛмектеседі.       
 Курстың міндеті.    Курс  оқу бағдарламасы  Қытай 

тарихын студенттерге ежелгі дүниеден бастап қазіргі 

күнге дейінгі мемлекеттік және құқықтық 

институттардың басты даму тенденцияларын түсінуге 

үйретеді.        
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41 Европа және 

Америка 

елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

«Соңғы тарих» түсінігі, оны қазіргі заманғы түсіндіру. 

Жалпы тарихтағы жаңа тарихтың орны. Қазіргі Батыс 

өркениеті және оның негізгі белгілері. «Индустриалды» 

және «постиндустриалды» қоғамның теориялары. Соңғы 

тарихты кезеңге келтіру. Курстың тақырыбы, мазмұны 

және кезеңділігі - Еуропа мен Америка елдерінің 1918-

1945 жж. Негізгі дереккөздер мен зерттеулер. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс кезіндегі Австрия-Венгрия славян 

халықтарының ұлттық қозғалыстарының жандануы. 

Ұлттық өзін-өзі анықтауды және егемен мемлекеттердің 

құрылуын талап ету. Ұлттық идеяны жүзеге асыру 

жолдары. Шетелдік ұлттық ұйымдардың пайда болуы 

және қызметі 
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42 Батыс Европа 

елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Антифашистік коалициядағы келіспеушіліктер. БҰҰ 

білімі. Негізгі соғыс қылмыскерлерінің сот процестері. 

Еуропадағы неміс одақтастарымен бейбіт келісім. 

Германия және Австриямен келісім-шарттар мәселесі. 

Жапониямен қатынастарды бейбіт жолмен реттеу. Сан-

Франциско шарты. Халықаралық қатынастардың 

биполярлы жүйесі. Халықаралық қатынастардағы күш 

факторы. 
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43 Ресей және Кеңес 

мемлекетінің 

тарихы 

Ресей XVII - XVIII ғасырлардағы Әлеуметтік-

экономикалық және саяси-саяси қайта қалпына келтіру. 

Питер реформаларыны муни, мазм, нжне өркениеттілік 

муни Жергілікті баскару реформасы. Ширкеу 

реформасы. Әскери реформаның менә мен мазмұны. 

Сабақтастық реформа: менә ерлер салдары. Саясат 

меркантилизмінің экономикасы: ер адамдар, масмандар, 

бахалара тарихшылары. 
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44 ТМД елдерінің 

қазіргі заман 

тарихы 

КСРО-ның ыдырауы және ХХ ғасырдың аяғындағы 

халықаралық қатынастардың өзгеруі. Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығы халықаралық қатынастардың 

субъектісі ретінде. ТМД-ның институционалды-

құқықтық құрылымы. ТМД құрылуының сипаты мен 

негізгі бағыттары. Қатысушылардың мүдделері мен 

ұстанымдары. Саяси және ұйымдастырушылық 

проблемалар. Жоғары органдарды қайта құру. ТМД-ның 

негізгі құрылтай құжаттары. ТМД жарғысы. 

Достастықтың жарғылық және мамандандырылған 

органдары. Мемлекет басшылары Кеңесінің, Үкімет 

басшылары Кеңесінің, Парламентаралық Ассамблеяның 

(IPA), Сыртқы істер министрлерінің кеңесінің (СІМ), 

Қорғаныс министрлерінің кеңесінің (CMO) өкілеттіктері 

мен жұмыс тәртібі. ТМД Экономикалық сотының 

мәртебесі және қызметі 
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45 Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы 

XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның 

әлеуметтік-экономикалық және ішкі саяси жағдайы. 

Ресейге қосылуының алғашқы кезеңіндегі Қазақстандағы 

патшалық саясат. Әбілмансұрдың (Абылай) әскери және 

мемлекеттік қызметінің басталуы. СрымДатовтың 

басшылығымен Кіші жүздегі халық азаттық қозғалысы 

(1783-1797 жж.) Орта Азия хандары мен патшалықтың 

отарлау саясатына қарсы қазақ халқының азаттық күресі. 
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46 Тарихи және 

мәдениет 

ескерткіштерді 

қорғау 

Мәдени және тарихи құндылықтарды сақтауға және 

қорғауға бағытталған шаралар мен шаралар кешені. Іс-

шараларға ескерткіштерді зерттеу, олардың құнын, 

ресми мәртебесін бағалау, қалпына келтіру және сақтау 

кіреді. Тарихи мұраға қызығушылық (ең алдымен 

антиквариат) Қайта өрлеу дәуірінде пайда болды. 
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47 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Курстың тақырыбы мен міндеттері. Қазақстанның жаңа 

тарихы Қазақстан тарихының ажырамас бөлігі болып 

табылады. Соңғы уақыттардың көздері және олардың 

ерекшеліктері. Курстың тарихнамасы. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қазақстан. Жалпыұлттық 

дағдарыстың пісіп-жетілуі. 1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтеріліс, оның себептері, қозғаушы күштері, басталуы, 

барысы және негізгі кезеңдері. Қазақстандағы НЭП. 

ҰЭТ-қа көшудің әлеуметтік-экономикалық және саяси 

алғышарттары. Экономиканың көп құрылымдық 

құрылымын қалыптастыру. Қазақстан - егемен, тәуелсіз 

мемлекет. КСРО-ның күйреуі. Тоталитарлық жүйенің 

күйреуі. Нарыққа көшу кезіндегі Қазақстан экономикасы 

және оның табиғаты. Сыртқы саясаттың қалыптасуы. 

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық қатынастардың 

қазіргі жағдайы. 
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48 Қазақстан 

мәдениетінің 

тарихы 

Оқушылардың қазақ халқының мәдениеті туралы 

түсініктерін тереңдету. Негізгі міндеттер - студенттерді 

қазақ халқының материалдық мәдениетімен таныстыру. 

Оқушыларды қазақ халқының рухани мәдениетімен 

таныстыру 
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49 ҚР сыртқы 

саясаты 

Қазақстанның Жоғарғы Кеңесінің Қазақстанның 

тәуелсіздігі туралы қарар қабылдауы. Қазақстан 

Республикасының саяси және дипломатиялық тануы. 

Әлемдік қауымдастыққа кірудің қазақстандық моделі. 

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

Қазақстанның орны мен рөлі. Қазақстанның әлемдік 

қауымдастыққа ену кезеңдері. Қазақстанның геосаяси, 

геоэкономикалық және геостратегиялық жағдайы. 

Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясатының принциптері. 

Қазақстан БҰҰ-ға мүше. Қазақстан және Орталық Азия 

аймағындағы қауіпсіздік мәселелері. Қазақстанның 

негізгі комитеттер жұмысына қатысуы. Қазақстанның 

ЕҚЫҰ-ға қабылдануы. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға 

төрағалығы. 
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50 Шетелдер 

тарихының 

Қазіргі заманғы тарихи ойдың қалыптасуы. Гуманистік 

тарихнама. 18 ғасыр ағартушылығының тарихнамасы. 
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тарихнамасы Қазіргі заманғы батыстың кеңестік тарихнамасы. 

Гуманистік тарихнама. Батыс Еуропадағы буржуазиялық 

қатынастардың пайда болуы. Қайта өрлеу және 

ортағасырлық құндылықтар жүйесінің жойылуы. Негізгі 

ерекшеліктері гуманистік тарихнама. Гуманистік 

Италиядағы тарихнама. Италияның жетекші мектептері 

гуманизм. Л. Брунидің саяси және риторикалық мектебі. 

Scrabble мектебі. Ф.Биондо, Л.Валла. Саяси 

Н.Н.Мачиавелли мектебі Ф. Гвичардини. 

51 Тарихи 

информатика 

Тарихи зерттеулердің пәнаралық саласы, мақсаты тарихи 

ғылымды ақпараттық, әдістемелік және технологиялық 

қамтамасыз етуді кеңейту, сонымен қатар нақты тарихи 

зерттеулерде жаңа ақпараттық технологиялар мен 

әдістерді сынақтан өткізу болып табылады. Тарихи 

информатиканың негізі цифрланған тарихи түрдегі 

барлық көздерді құру, өңдеу және талдау үшін қажетті 

теориялық және қолданбалы білімдердің жиынтығы 

болып табылады. 
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52 Шетелдер тарихы 

бойынша 

деректер 

Зерттеу пәні. Дерек көздерін зерттеу әдістері. Жазба 

дереккөздер қазіргі және жаңа заман тарихы туралы 

дереккөздердің негізгі түрі ретінде. Баспа және қолжазба 

көздері. Мерзімді басылымдардың пайда болуы және 

ерекше маңызы. Ғылыми-техникалық прогрестің 

дамуымен байланысты жаңа ұрпақтар мен көздердің 

түрлерінің пайда болуы. Ресми шығу құжаттары. 

Заңнамалық актілер тарихи дереккөздердің бір түрі 

ретінде. 
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53 Қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы 

Қазақстан тарихнамасының объектісі мен пәні отандық 

тарих ғылымының тарихы ретінде. Қазақстан 

тарихнамасының тарихи пәндер жүйесіндегі, тарихи 

зерттеулер құрылымындағы орны мен маңызы. Тарих 

ғылымы пәнінің дамуындағы негізгі бағыттар. Тарих 

ғылымының үлгілі дамуын құру. Тұжырымдамалық 

аппаратты қайта қарастыру. Тарих ғылымының 

дамуындағы қоғамдық-саяси жағдайлар. Зерттеудің 

Қазақстан тарихы үшін маңызы (XIII-XVII ғғ.). Тарихи 

зерттеулердің тақырыбы. 
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54 Қазақстанның 

ұлттық 

экономикасы 

тарихы 

Ұлттық экономика негізінің қалануы мен қалыптысуын 

зерттеу. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен 

экономикалық реформалары. Тәуелсіздік кезеңі мен 

Кеңес одағы кезіндегі республиканың экономикалық 

дамуының салыстырмалы анализі; Қазіргі кездегі 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты мен 

Экономикасы дамуының ерекшелікктері. 

Мамандандырылған ұйымдардың қызметі: Еуразиялық 

экономикалық қоғам, Ортақ экономикалық кеңістік, 

Кеден Одағы және олардың республика ӛміріндегі ролі. 
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55 Қазақстан тарихы 

бойынша 

деректер 

Қазақстан тарихын зерттеудің пәні, мақсаттары мен 

міндеттері. Тақырыптың анықтамасы. Оның басқа 

тарихи пәндермен байланысы. Көмекші тарихи пәндер: 

палеография, тарихи хронология, тарихи метрология, 

нумизматика, бонистика, сфрагистика, геральдика, 

шежіре, филиграфия, фалеристика, дипломатия, 

эпиграфия, тарихи география, тарихнама, топонимия, 

тарихи тіл білімі. Пәннің негізгі түсініктері. Қазақтың 

ауызша халықтық өнері тарихи дерек көзі ретінде. 

Олардың тарихи көздер ретіндегі ерекшеліктері. 

Фольклордың пайда болуы және дамуы. Фольклордың 

классификациясы. Фольклорды талдаудың қайнар 

көздері. 
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56 Қазақстанның 

экономикалық 

тарихы 

Қазақстанның экономикалық тарихы курсының пәні мен 

мазмұны. Мәселенің қайнар көздері мен тарихнамасы. 

Экономика тарихын кезеңге келтіру. Қазақстанның 

ортағасырлық қалалары. Сауда Ақша айналымы. Ұлы 

Жібек жолы Қазақстан экономикасындағы. Ұлы Отан 

соғысы кезіндегі Қазақстанның халық шаруашылығы. 

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуы 
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57 Дүниежүзілік 

діндер тарихы 

және дінтануды 

оқыту әдістемесі 

Әлемдік діндер тарихы негізгі діни пәндердің бірі 

ретінде, алғашқы діни нысандардың пайда болуынан 

бастап, ұлттық және әлемдік діндердің қалыптасуы мен 

дамуына дейінгі білім жинақтайды, әртүрлі діндердің 

өткенін олардың формаларының ерекшелігінде 

бейнелейді, олар туралы ақпаратты жинақтайды және 

сақтайды. 
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58 Дінтану Дінтану діннің пайда болуы мен қызмет ету 

заңдылықтары туралы ғылым ретінде. Дінді зерттеудің 

теологиялық және ғылыми көзқарастары. Дінтану пәні, 

ұстанымдары мен әдістемесі. Дінтанудың негізгі 

бөлімдері. Курстың мақсаты мен міндеттері, оның білім 

беруді ізгілендіруге қосқан үлесі. Дін рухани өмірдің 

саласы ретінде. Дінді анықтау мәселесі. Дін мен діни 

сананың маңызды сипаттамалары. Қасиетті (қасиетті) 

ұғым. Діни тәжірибе. Діни орта қалыптастырған 

тұлғаның әлеуметтік-психологиялық қасиеттері. 
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59 Тарихи 

демография 

Демография ғылым ретінде. Демография пәні. 

Демография және әлеуметтану.Популяция және 

демографиялық процестер туралы мәліметтердің қайнар 

көздері.Халық санағы: жүргізудің қысқаша 

тарихы.Халық санағы: мақсаттары, жүргізу 

принциптері.Демографиялық коэффициенттер: түсінігі, 

типологиясы, қолданылу шекаралары. Демографиялық 

процестер мен құрылымдар. «Популяциялық қозғалыс» 

типтері туралы түсінік. Популяциялық құрылымдар: 

анықтамасы, негізгі түрлері. Демографиялық және 

демографиялық емес құрылымдар Гендерлік құрам: 

анықтамасы, негізгі көрсеткіштері. 
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60 Қазақ 

диаспорасының 

тарихы 

Қазақ диаспорасының зерттелу тарихы. КСРО-ның 

ресми ғылымы бұл тақырыпқа тыйым салғанына 

қарамастан, 17-18 ғасырлардағы Орта Азиядағы тарихи 

жағдайды зерттейтін кеңестік және қазақстандық 

тарихшылар бұл тақырыпқа тоқтала алмады. Қазақтар 

мен жоңғарлар арасындағы екі жүз жылға жуық соғыс 

тарихы туралы еңбектерде, сондай-ақ Орта Азия 

халықтарының (қазақ-жоңғар, қазақ-қытай, жоңғар-

қытай, қазақтар мен Орта Азия хандықтары арасындағы) 

қарым-қатынасы туралы ғалымдар қайсыбір дәрежеге 

немесе басқа деңгейге көтерілді. 
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61 Қазақ халқының 

рухани 

мәдениетінің 

тарихы 

Ежелгі Қазақстанның тайпалары туралы «Авеста» Сак-

Усун дәуіріндегі мифология, дін және өнер. Руникалық 

жазу. Көшпенділік, оның этномәдени және 

этнопсихологиялық аспектілері.Қазақ халқының 

өкілдіктерінде, салт-дәстүрлеріндегі тенгрианизмнің 
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реликтері. Сопылық бауырластықтың қызметі.Рухани 

ұстаздар Арыстан Баб, Исхак Баб. Ұлы уағыздаушы, 

ақын Суфи Қожа Ахмет Яссауи. 

62 Мәңгілік Ел 

идеясы және 

рухани жаһандану 

«Мәңгілік ел» идеясы қазақстандықтардың, әсіресе 

жастардың санасында адамдарды біріктіруге ықпал 

ететін маңызды құндылықтарды оятуға арналған. 

Әлемдік экономика мен саясаттағы дағдарысқа 

байланысты сыртқы сынақтар мен қауіп-қатерлер 

жағдайында біздің елімізге «Мұғалім ел» ұлттық 

идеясында көрініс табатын рухани және әлеуметтік 

нұсқаулар қажет. «Рухани Жаңғыру» президенттік 

бағдарламасы екі компоненттен тұрады - 

тұжырымдамалық және практикалық. «Рухани 

Жаңғыру» бағдарламасының «ХХІ ғасырдағы ұлттық 

сана туралы» тұжырымдамалық бөлімінде - жалпы 

қоғамның және әрбір қазақстандықтардың санасын 

жаңғыртудың алты бағыты ашылған. 

4      +    + 

63 Қазақстан 

тарихын оқыту 

әдістемесі 

«Тарихты оқыту әдістемесі» курсының пәні мен 

міндеттері «Қазақстан тарихын оқыту әдістемесі» 

курсының пәні мен міндеттері. Тарих оқулығы білімнің 

маңызды көзі және оқу құралы болып табылады. 

Тарихты оқыту әдістері мен әдістері. Тарихи 

құжаттарды, тарихи таным көздерін зерттеу. Жоғары 

білімді мұғалімдерді даярлау. Тарих сабақтарындағы 

заманауи білім беру технологиялары. 
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64 Түркі 

халықтарының 

тарихы 

ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы түркі халықтары Жалпы 

сипаттамасы. Сан. Негізгі тұрғылықты аймақтар. 

Этномәдени, діни, географиялық ерекшеліктері. 

Мемлекет және қоғамдық ұйымдар. Қытай дереккөздерін 

шолу. Жалпы сипаттамасы. Этномәдени, географиялық 

саяси ерекшеліктері. Тарихнамалық шолу. Орыс және 

шетел түркологиясының кезеңдері. Бұл кезеңдерге 

сипаттама. Отандық түркологияның пайда болуы және 

дамуы. Шығыстану және түркология. Идеологиялық 

және саяси постулаттардың әсері. 
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65 Дүниежүзі 

тарихын оқыту 

әдістемесі 

Педагогикалық ғылым ретінде тарихты оқыту әдістемесі. 

Тарихты оқыту әдістерін қалыптастыру және дамыту. 

Қазіргі мектепте тарихты оқытудың нормативтік-
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құқықтық базасы. Тарих жалпы білім беретін, орта және 

жоғары кәсіптік оқу орнындағы оқу пәні ретінде. Тарихи 

білім процесс және нәтиже ретінде. Тарихи білім 

мазмұны. Тарихи ұғымдар, қабілеттер, дағдылар мен 

құзыреттіліктерді қалыптастырудың әдіснамалық 

әдістері. 

66 Оқытудағы 

пәнаралық 

байланыстар 

Пәнаралық байланыс - бұл оқу процесінің мазмұны, 

формалары мен әдістерінде көрініс табатын және 

олардың шектеулі біртұтастығында тәрбиелік, 

дамытушылық және тәрбиелік функцияларды 

орындайтын объектілер, құбылыстар мен шындық 

процестері арасындағы синтездеу, интегративті 

қатынастарды белгілеуге арналған педагогикалық 

категория. 
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4. Модульдер сипаттамасы. 

Модуль Құрамдас компонент 

атауы 

Пререквизиттер Оқыту нәтижелері 

Жалпы білім беру 

пәндері 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Қажет етілмейді Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдерін 

білу, адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуын сыни талдау 

жалпы парадигмамен, қазіргі Қазақстанның даму моделінің ерекшеліктері 

мен маңыздылығымен салыстырғанда тарихи өткен құбылыстар мен 

оқиғаларды білу 

Қазақстанның қазіргі тарихындағы оқиғалардың себептері мен салдарын 

тарихи сипаттау әдістерін игеру, мәдениетаралық диалогтың әлеуетін 

айқындау 

тарихи өткен және негізделген ақпараттарды болжау және талдау 

негізінде заманауи мәселелердің мүмкін болатын шешімдерін ұсына білу 

студенттердің қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді 

қалыптастырудағы тарихи білімнің іргелі рөлі мен функцияларын негіздей 

алу қабілеті 

заманауи қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық, демократиялық 

құндылықтар басымдықтары бойынша өздерінің азаматтық 

ұстанымдарын қалыптастыру мүмкіндігі 

Философия Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы,                                  

қоғамдық сананы модернизациялаудағы философияның рөлін түсіну 

тұрғысында студенттердің философиялық және дүниетанымдық 



Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

мәдениеттің негіздерін білу және игеруі 

студенттердің философиялық рефлексиясын білу, өзін-өзі талдау және 

моральдық өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, философия 

негіздерін терең зерттеу 

зерттеу қабілеттерін дамыту және зияткерлік және шығармашылық 

потенциалды қалыптастыру, практикалық дағдыларды дамыту 

онтология мен метафизиканың мазмұнын философияның тарихи дамуы 

жағдайында суреттеу, шындықтың философиялық түсіндірмесін түсіндіру 

ғылыми және философиялық әлемнің әдістерін жіктей білу, дүниетаным 

мазмұнын философиялық түсінудің жемісі ретінде түсіндіру мүмкіндігі 

негізгі дүниетанымдық тұжырымдамалардың қазіргі әлемдегі адам 

құндылықтары ретіндегі рөлін негіздеу, философиялық аспектіні талдау 

Бизнес негіздері Қажет етілмейді экономикалық жүйе ретінде бизнесті ұйымдастыру процесін, оны жүзеге 

асырудың ұйымдастырушылық формаларын, бизнес инфрақұрылымының 

негізгі элементтерін білу 

бизнесті жүргізуді реттейтін заңнаманы, кәсіпкерлік қызметті бағалау 

әдістерін, жоспарлау элементтерін білу 

бизнес пен кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті кәсіби 

деңгейде бизнес ұйымдастыруға білімдерін қолдана білу 

әлеуметтік факторды, этикалық көзқарастарды ескере отырып шешімдер 

қабылдау үшін бизнесті ұйымдастыру туралы ақпаратты жинау, түсіндіру 

мүмкіндігі 

бизнесті басқаруда техниканы қолдана білу, бизнесті ұйымдастырудың 

теориялық негіздеріне ие болу, нарықтық орынды іздеу 

кәсіпорынның перспективті нарықтық стратегиясын, қабілеттілікті талдау 

қабілеттілігі 

Шетел тілі Қажет етілмейді фонетика мен орфографияны білу: әріптер мен әріптер тіркестерін оқу 

мен айтудың негізгі ережелері, алфавит, әріптер мен транскрипциялар мен 

әріптер тіркесімі 

лексикалық және грамматикалық бірліктерді білу: сөзжасам үлгілері, 

терминдер, оқытылатын мамандықтың профиліне сәйкес лексикалық 

құрылымдар 

сөздіктің көмегімен және сөздіксіз әлеуметтік мәтіндерді оқу, түсіну, 

аудару, орта қиындықтағы мамандық бойынша әдебиеттерді сөздіктің 

көмегімен аудару мүмкіндігі 

сауалнамалар, түйіндемелер, тауарларды жеткізуге декларациялар 

толтыру, нысандар мен талаптарға сәйкес жеке және іскери сипаттағы 

хаттар жазу мүмкіндігі 



тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, сұрақтар қою және 

оқытылатын пәндер көлемінде ағылшын тілінде сөйлесуді қолдау 

көрсетілген тақырыптар аясында, күнделікті және іскери қарым-қатынас 

жағдайында, диалог-ақпарат алмасу барысында диалогтік сөйлеуді 

меңгеру 

Қазақ (орыс) тілі Қажет етілмейді лексиканың жеткілікті мөлшерін білу негізінде қарым-қатынас пен 

танымның белгілі бір мәселелерін шешуге арналған тіл мен сөйлеу 

құралдарын дұрыс таңдауды білу 

грамматикалық білім жүйесін білу, ниет білдірудің прагматикалық 

құралдары, мәтіндердің нақты мазмұны, мәтіннің тұжырымдамалық 

ақпараты 

мәтіндік ақпаратты интерпретациялау, кәсіби байланыс саласындағы 

мәтіндердің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін сертификаттау талаптары 

деңгейіне дейін түсіндіру мүмкіндігі 

тіл нормаларына сәйкес жеке, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

жағдайында сөйлеу әрекеті бағдарламасын құра білу 

этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылауларда 

талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны дәлелдей білу 

қарым-қатынас жағдайында қарым-қатынасқа қатысу, күнделікті, 

әлеуметтік және мәдени, ережелерге сәйкес ресми іскери мәтіндер 

Қазақ (орыс) тілі  тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

салалардағы қарым-қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін 

түсіне білу 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-

қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 



Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Шетел тілі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына ықпал ететін 

экономикалық және саяси факторларды білу 

электрондық кестелермен жұмыс істеу, мәліметтерді консолидациялау, 

график құру 

мәліметтер қорымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғаудың әдістері мен 

құралдарын қолдану. 

қарым-қатынас үшін әртүрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану 

мүмкіндігі 

ақпаратты табу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану 

мүмкіндігі 

кәсіби білімді кеңейту үшін электрондық оқытудың әр түрлі формаларын 

қолдану мүмкіндігі. 

Әлеуметтік-саяси білім 

модулі (әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

Қажет етілмейді қоғамның әр түрлі зерттеу стратегиясын білу және нақты мәселелерді 

талдау әдістемесін таңдауды негіздеу. Мәдени сценарийлердің алуан 

түрлілігі 

қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайларын әлеуметтік-гуманитарлық 

типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан білу, оның даму болашағын 

жобалау 

қазіргі қоғамның және оның әлеуметтік институттарының, материалдық 

мәдениеттің ескерткіштері туралы түсінік қалыптастыру 

қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, әлеуметтік процестер мен 

қатынастардың, ұлттық қатынастардың сипаттамасы мен талдау 

дағдыларын дамыту қабілеті 

коммуникацияның әр түрлі саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізе білу, көпшілікке білім беру, оны ұсына білу 

әлеуметтік мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс білдіре және қорғауға, 

алған білімдерін өмірде белсенді қолдана білу 

Дене тәрбиесі Қажет етілмейді дене жаттығуларының жиынтығын білу, жүктемелердің физиологиялық 

мүмкіндіктеріне, дене шынықтыру қабілетіне, өнімділігіне баға беру 

студенттердің дене шынықтыру және спорттың әр түрлі түрлеріне 

арналған жаттығу бағдарламаларын орындаудағы моторикасын білу 

студенттердің арнайы кәсіби көрсеткіштерін сақтау үшін дене тәрбиесі 

мен спорттың құралдары мен әдістерін қолдана білу 

таңертеңгілік және өндірістік гигиеналық гимнастика кешенін жасай білу, 

дене шынықтыруды жоспарлау, бақылау және басқару 

студенттер арасында тәжірибе қалыптастыру 

дене шынықтыру, сауықтыру және оқу бағдарламаларын, моториканы 

жүзеге асыру 



дене жаттығулары мен спорттың әдіснамасын таңдай білу, жалпы және 

арнайы жаттығулар кешенін құра білу, жаттығуды бақылау 

Мектеп 

оқушыларының 

білімі мен дамуы 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Қажет етілмейді организмнің сенсорлық, моторлы және висцеральды жүйелерінің 

онтогенетикалық даму заңдылықтарын, барлық функцияларды 

нейрогуморальды реттеу механизмін білу; 

ағзаның тұтастығы, биологиялық жасты анықтау критерийлерін білу 

баланың денесінің дамуының құрылымдық және функционалдық 

параметрлерін бағалау мүмкіндігі 

түзету білімі мен оқу бағдарламаларын дамыту үшін жеке ерекшеліктерді 

анықтау мүмкіндігі 

мүгедектерді емдеудің заманауи әдістерін ескере отырып, кәсіби қызмет 

қабілеттілігі 

физикалық дамуды, биологиялық жасты, ақыл-ой және физикалық 

көрсеткіштерді, кардиореспираторлық жүйенің функционалды 

мүмкіндіктерін, базальды метаболизмді және басқа диагностикалық 

көрсеткіштерді анықтай білу 

Тәрбие жұмысынң 

теориясы мен 

әдістемесі 

Этнопедагогика/ 

Инклюзивті білім 

беру 

Тәрбие жұмысының мәнін, мақсаттары мен міндеттерін білу; 

Мектептің және қоғамның білім беру жүйесі туралы білім 

Мектептегі тәрбие жұмысын жоспарлау мүмкіндігі 

Педагогикалық қолдауды ұйымдастыру мүмкіндігі 

Дарынды балалармен жұмыс жасай білу 

Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру мүмкіндігі 

Педагогика Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Педагогиканың әдіснамалық негіздерін білу; 

Педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін білу 

Мектептегі педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру 

мүмкіндігі 

Оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың мақсаттары мен міндеттерін 

анықтай білу 

Мектеп оқушыларының ақыл-ой белсенділігін арттыру тәсілдерін игеру 

Оқыту мен оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын практикада 

қолдана білу 

Инклюзивті білім беру Педагогика инклюзивті білім беру тұжырымдамасын, инклюзивті педагогикалық 

процестің ерекшеліктерін, білім беру мен оқытуды білу 

инклюзивті педагогикалық процестің ерекшеліктерін білу, инклюзивті 

білім тұжырымдамасын оқыту және тәрбиелеу 

инклюзивті білім берудің әртүрлі жас кезеңдеріндегі мүмкіндігі шектеулі 

адамдармен түзету және тәрбие жұмыстарының негізгі формалары мен 

әдістерін анықтау мүмкіндігі 



мүгедек балалар үшін білім беру және даму ортасын құру мүмкіндігі және 

инклюзивті білім берудегі шартты даму деңгейі 

инклюзивті білім беру мен тәрбиелеу жағдайында балалардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес бірлескен және жеке іс-әрекеттерін ұйымдастыру 

мүмкіндігі 

диагностикалау әдістері мен технологияларын қолдана отырып және 

инклюзивті білім берудегі түзету проблемаларын шеше отырып, баланың 

тиісті даму деңгейін және жеке тұлғалық ерекшеліктерін таңдау 

мүмкіндігі 

Кәсіби Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Шетел тілі кәсіби қарым-қатынас саласындағы ауызша, жазбаша сөйлеу 

ерекшеліктерін, шет тілінде мәтін құрудың ұлттық және мәдени 

ерекшеліктерін білу 

шет тіліндегі мәтіннің құрылуы мен ұйымдастырылуының ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерін, лексиканың стилистикалық ерекшеліктерін білу 

лингвистикалық, әлеуметтік, мәдени, лингвистикалық, ақпараттық және 

аналитикалық аспектілерде кәсіби қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі 

қарым-қатынас процесінде сөйлеу әрекетін, сөйлеу жағдайын, басқа 

мәдениеттің, ұлттың және қарым-қатынастың өкілі ретіндегі серіктестің 

жеке ерекшеліктерін ұйымдастыра білу 

іскери ақпараттық, кәсіптік, ғылыми және техникалық сипаттағы 

хабарламалардың тиісті деңгейін қабылдау және түсіну мүмкіндігі 

Ресми, іскери, кәсіби сипаттағы хаттарды жазу кезінде өз ойларын, 

пайымдарын, пікірлерін, эмоцияларын, ақпаратты жеткізе білу 

Қазақ (орыс) тілі Қазақ (орыс) тілі техникалық профильдің ғылыми лексикасын, әр түрлі жанрдағы 

мәтіндерді шығаруды, кәсіби сала тілінің сөйлеу нормаларын, іскери 

қарым-қатынас негіздерін білу 

кәсіби қызметтің терминологиялық минимумын, арнайы мәтіндермен 

жұмыс жасау үшін грамматикалық және синтаксистік минимумды білу 

техникалық ақпаратты жинақтау, түсіндіру, коммуникативті ниет пен 

қарым-қатынас жағдайына сәйкес тілдік құралдарды таңдау мүмкіндігі 

ауызша және жазбаша мәтінді өңдеудің әдістерін, қарым-қатынас этикет 

формаларын қолдана білу, сіздің көзқарасыңызды нақты көрсету 

екінші ғылыми мәтіндерді шығару мүмкіндігі: аннотациялар, шолулар, 

тезистер, рефераттар, ғылыми-техникалық ақпараттарды өз бетінше іздеу. 

ғылыми және кәсіби әдебиеттің мәтіндерін түсіндіру, талдау, кәсіби 

қызметтің негізі ретінде ақпаратты іздеу қабілеті 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі Қазақ (орыс) тілі тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, 

кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық 



қызметтерін білу 

Мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызмет негізгі 

ұғымдары және терминдерін, іскерлік, кәсіби қатынас этикасы ережелерін 

білу 

Түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтау мен 

жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық құжаттарды, сауатты жазу, 

аудара білу 

Тілі мамандыққа қатысты әр түрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-

қатынас құралы ретінде ер кін қолдану, коммуникативтік міндеттерді 

жүзеге асыра білу 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді дұрыс 

түсіндіру қабілеті 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, конструкцияларды 

қолдану қабілеті. 

Ұйымдастыру 

және басқару 

Білім берудегі 

IT/Оқыту мен 

бағалаудағы 

дифференциалды 

саралау әдістемесі 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Ойлау мәдениетінің теориялық негіздерін және білім берудегі IT 

саласындағы мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оның қызмет ету 

ерекшеліктерін біл 

Оқу барысында ақпараттық және ақпараттық-белсенділік модельдерін 

енгізу, студенттердің танымдық белсенділігін арттыру, оқушылардың оқу 

жетістіктерін бақылау, бағалау және бақылау жүйелерінде білім алу 

Білім берудегі IT саласындағы ғылыми білімнің дәстүрлі формаларының 

логикасында ақпаратты талдау және синтездеу мүмкіндігі 

Заманауи ақпараттық технологияларды кәсіби қызметте қолдану 

мүмкіндігі 

Білім берудегі АТ саласындағы қазіргі проблемалар мен міндеттерді 

шешу үшін теориялық ойлауды қолдана білу 

Оқу және кәсіби қызмет үшін компьютерлік технологиялар мен 

бағдарламалық қамтамасыздандыру мүмкіндіктерін пайдалану мүмкіндігі 

Білім берудегі 

IT/Оқыту мен 

бағалаудағы 

дифференциалды 

саралау әдістемесі 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

педагогикалық процестегі критериалды бағалаудың теориялық негіздері 

мен технологиясын білу; 

критериалды білім беруді бағалаудың теориясы мен технологиясын білу 

критериалды бағалауды ұйымдастыру әдістерін меңгере алады, сәйкес 

әдістемелік құралдарды қолданады 

білім беру ұйымының қызметіне критериалды бағалау жүргізу мүмкіндігі 

критериалды бағалау тұрғысынан оқу процесіне қатысушылардың білім 

беру қызметін бағалау ерекшеліктерін зерттеу мүмкіндігі 



бағалау процедурасын ұйымдастыруда студенттердің оқу-танымдық іс-

әрекетінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін ескеру 

мүмкіндігі 

Білім берудегі 

менеджмент 

Педагогика Білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму тарихын білу 

Білім берудегі менеджменттің мақсаттары мен міндеттерін білу 

Білім берудегі педагогикалық менеджменттің мақсаттары мен міндеттерін 

қазіргі заманғы проблемаларға сәйкес тұжырымдай білу 

Педагогикалық басқарудың тиімділігін анықтайтын факторларды ескеру 

мүмкіндігі 

Педагогикалық менеджмент саласындағы кәсіби қызметтің мақсаттары 

мен міндеттерін уақтылы анықтау үшін қажет кәсіби ойлау қабілеті 

Функционалды-рөлдік менеджер репертуарының мүмкіндігі 

Ежелгі және 

ортағасырлардағы 

мемлекеттер 

тарихы 

Ежелгі дүние тарихы Алғашқы қоғам 

тарихы 

Зерттелетін курстың ерекшеліктерін түсіндірудегі әдістемелік 

аспектілерді білу 

Табиғи жағдайлар мен географиялық ортаның ерте өркениеттің пайда 

болуы мен дамуына әсерін білу 

Ежелгі әлемнің тарихын қарастыру және зерттеу мүмкіндігі 

Оқулықпен, монографиямен, ғылыми мақаламен жұмыс істей білу. 

Мұғалім ұсынған жазбаларды құрастыра білу 

Алынған білімді практикада қолдана білу 

Ортағасырлар тарихы Ежелгі дүние тарихы Тарихты зерттеу әдістерін білу 

Тарихи білімнің негізгі тарихи категориялардың функциясын білу 

Жинақталған тарихи ақпаратты сыни тұрғыдан қайта қарастыру 

мүмкіндігі 

Өз пікіріңізді қалыптастыру мүмкіндігі 

Тарихи оқиғаларға қатысты өз көзқарасын ауызша және жазбаша 

дәлелдеу мүмкіндігі 

Көпшілік алдында сөйлеу, пікірталас, пікірталас және пікірсайыс 

факультеті 

Ежелгі және 

ортағасырлар 

тарихы 

Археология Қажет етілмейді Археологиялық зерттеулердің тарихын білу 

Ғылыми білімнің тиісті саласында заманауи әдістер мен ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды білу 

Археологиялық зерттеудің негізгі әдістерін өздерінің ғылыми-зерттеу 

қызметінде қолдана білу 

Дайындау бағытының ерекшеліктерін ескере отырып, ғылымның 

жетістіктерін сипаттайтын материалды таңдау мүмкіндігі 

Археологиялық материалдарды өңдеу және археология бойынша ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс істеу мүмкіндігі 



Тұлғааралық қарым-қатынас әдістері мен технологиялары, көпшілік 

алдында сөйлеу дағдылары 

Археология және 

этнология мәселелері 

Қажет етілмейді Өз ойларыңызды ауызша және жазбаша түрде қалыптастырудың дұрыс 

және логикалық әдісін білу 

Археологиялық нысандар мен археологиялық периодтаудың негізгі 

түрлерін білу 

Сіздің жұмысыңызды ғылыми негізде ұйымдастыра білу, шетелдік 

археология бойынша ақпарат жинау, сақтау және өңдеу әдістері мен 

әдістерін меңгеру 

олардың сандық және сандық анализін жүргізу мүмкіндігі 

Ғылыми талдау және әртүрлі құбылыстар мен процестерді болжау 

негіздерін игеру 

Көпшілік алдында сөйлеу және ойлау мәдениетін игеру 

Алғашқы қоғам тарихы Археология 

 

Антропогенездің, ракогенездің және мәдени генездің негізгі кезеңдерін 

білу 

Көне мәдениеттердің даму кезеңдері мен хронологиясын білу 

Тарихи зерттеулерде археология, антропология және көне әлеуметтік 

зерттеулер саласындағы негізгі білімдерді қолдану мүмкіндігі 

Қоғам дамуының жалпы тарихи және нақты заңдылықтарын түсіне білу 

Тарихи зерттеулердің теориясы мен әдістері туралы жалпы кәсіби білім 

Негізгі тарихи ақпаратты түсіну, сыни тұрғыдан талдау және ұсыну 

қабілеті 

Қазақстандағы тас 

және қола дәуірі 

Археология және 

этнология мәселелері 

Нақты және теориялық материалды білу 

Қазақстан тарихына бет бұру үшін білім 

Ақпаратты іздеу, талдау, қорытынды жасау, логикалық шынайы, дәлелді 

және нақты ауызша және жазбаша сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру 

Өз ойын нақты айту, пікірталас жүргізу, өз көзқарасын қорғау және 

дәлелдер таб 

Ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою 

және оған жетудің жолдарын таңдау қабілеті 

Ақпаратты берудің коммуникативті, зияткерлік және шығармашылық 

әдістерімен қабілеттілік 

Қазақстанның ежелгі 

тарихы 

Алғашқы қоғам 

тарихы 

Тарихи эволюция заңдылықтарын білу, тарихизм принципіне негізделген 

тарихи өткенді талдай білу 

Тарихи дереккөздерді білу 

Тарихи дереккөздерді талдай білу 

Картаны жақсы шарлау, оны ауызша қолдана білу 

Бағалауды негізделген негіздеу мүмкіндігі 



Жазба жұмыстарын жинақтау, аннотация, эссе, репортаж, эссе жазу және 

орындау қабілеттері 

Алғашқы қоғам тарихы Қазақстандағы тас 

және қола дәуірі 

Біліктілікті көтеру немесе толығымен қайта даярлау 

Жағдайды және олардың қабілеттерін тез бағалау үшін білім, өз бетінше 

үйрену 

Шешім қабылдай білу және олар үшін жауапкершілік 

Тарихи оқиғаларды талдай білу 

Тарих сабақтарында оларды оңтайландыру мақсатында іс-әрекеттің жаңа 

әдістерін жасау немесе бұрынғы түрлендіру мүмкіндігі 

Өмірдің және жұмыстың өзгеретін жағдайларына бейімделу мүмкіндігі 

Қазақстанның 

ортағасыр тарихы 

Қазақстанның ежелгі 

тарихи 

Ұлттық мәдениет құрамының ерекшеліктерін білу 

Жалпы ұлттық заңдылықтарды және қазақ ұлтының қалыптасуының 

ерекшеліктерін білу 

Тарихи картадан шарлау мүмкіндігі 

Тарихи дереккөздерді талдай білу 

Ауызша баяндау мүмкіндігі 

Ауызша баяндау мүмкіндігі 

Қазақстанның 

сакралды 

географиясының 

тарихы 

Қазақстандағы 

тайпалық одақтар 

мен ежелгі 

мемлекеттер тарихы 

Қазақстандықтардың туған жері, қазақ халқының рухани, мәдени 

құндылықтары, тарихы туралы білімі; 

Қазақстандағы қасиетті заттардың топтары туралы білім 

Ел тарихын тереңірек білу, сонымен қатар өлкетану және қазақтану 

сияқты маңызды ғылыми бағыттарды дамыту мүмкіндігі 

Қазақстанның киелі жерлерін суреттеу 

Алынған білімді тарихты зерттеуде қолдана білу 

Өз бетінше жұмыс жасай білу, логикалық ойлау қабілетін дамыту 

Тарихи пәндер Мұрағаттану Археология Мұрағаттанудың негізгі ережелерін білу 

Мұрағаттар коллекцияларын құру принциптерін, әдістері мен әдісін білу 

Мұрағат көздерімен және мұражай заттарымен жұмыс істеу мүмкіндігі 

Тарихи процестер мен құбылыстарды талдау, олардың сабақтастығын 

көре білу 

Мұрағаттық және мұражай материалдарымен жұмыс жасай білу 

Құжаттарды таңдау қағидаттары мен әдістерін іс жүзінде қолдана білу 

Архивтер және 

музейлер тарихы 

Археология және 

этнология мәселелері 

Мұрағат және музей ісінің тарихи кезеңдерін білу 

Республиканың мұрағаттары мен мұражайларының теориялық және 

әдіснамалық негіздерін білу 

Қазіргі кезеңдегі мұрағат және мұрағат іс-әрекеттерінің өзекті мәселелерін 

қамту мүмкіндігі 



Мұрағат және мұражай мекемелерінің жұмысын заманауи әдістер мен 

ғылыми ұйымдастырудың мәселелерін ашып көрсете білу 

Алынған білімді практикада қолдана білу 

Құжаттармен жұмыс жасай білу 

Этнология Археология және 

этнология мәселелері 

Түрлі этникалық қауымдастықтар мен этникалық процестер туралы білім 

Этникалық топтардың қызмет етуі туралы білім 

Этнологияның ғылым ретіндегі ерекшеліктері мен оның ғылыми 

гуманитарлық және жаратылыстану жүйесіндегі орнын бағдарлай білу 

Ғылыми зерттеу және кәсіби қызмет саласында алған білімдерін қолдана 

білу 

Аудиториямен сөйлесу мүмкіндігі 

Осы пәннің терминологиялық аппараттары 

Антропология Алғашқы қоғам 

тарихы 

Мәдениеттің тарихи және аймақтық түрлерін, олардың динамикасын білу 

ХХ ғасыр мәдениетінің ерекшеліктерін білу 

Теорияларда, тәсілдерде, мектептерде еркін жүру мүмкіндігі 

Әлемдік және отандық мәдениет ұғымдарын түсіне білу 

Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі тәрбиелеу мүмкіндігі 

Жас кезеңдерінің ерекшеліктерін ескере отырып, адамның психикалық 

қызметінің ерекшеліктерін анықтай білу 

Қосалқы тарихи пәндер Архивтану және 

музейтану 

Оқытылатын пәндердің даму тарихын білу 

Білімдердің жіктелуі және акт материалдарының негізгі түрлері 

Дерек көздерін білу 

Әрбір тарихи оқиғаның орны мен уақытын таба білу 

Қабілет өз тұжырымдарын тарихи деректердің материалына негіздейді 

Алынған білімді практикада қолдана білу 

Батыс Қазақстан 

облысының тарихы 

Архивтер және 

музейлер тарихы 

әр түрлі авторлардың Тарихи тұжырымдамаларын талдау, олардың тарих 

ғылымының әртүрлі бағыттары мен мектептеріне жататындығын анықтау; 

өлке тарихының жалпы тарихи және тарихнамалық мәселелерін зерттеуде 

арнайы тарихнамалық әдістерді қолдану; 

дағдысы болу керек: Тарихи әдебиеттермен зерттеу жұмысы; Тарих 

бойынша жұмыстарда тарих ғылымының түрлі мәселелеріне 

тарихнамалық талдау жасау. 

Тарихи өлкетану Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Туристік экскурсиялық бағдарламаларды құруға қажетті өлкетану 

ақпараттарының негізгі көздерін білу 

Өлкетанудың негізгі әдістерін білу 

Өлкетану ақпаратының әртүрлі көздерін өз бетінше пайдалану мүмкіндігі 

Оқушылардың өлкетану білімдерін іздеу және жүйелеу қабілеттерін 



қалыптастыру 

Өлкетанудың негізгі көздерін еркін пайдалану мүмкіндігі 

Өлкетану нысандары мен өлкетану дереккөздерін пайдалану мүмкіндігі 

Өлке тарихының өзекті 

мәселелері 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Өлке тарихының өзекті мәселелерін білу 

Өлке тарихының іргелі тақырыптарын біл 

Қазақстандық, ресейлік тарихшылардың әртүрлі дереккөздері мен 

зерттеулерін қолдана білу 

Тарихи деректермен жұмыс жасай білу 

Психикалық белсенділікті күшейту мүмкіндігі 

Аймақ тарихының тұжырымдамалық мәселелері бойынша теориялық 

қағидалар туралы білім қалыптастыру 

Дүние жүзінің 

жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Европа және Америка 

елдерінің жаңа заман 

тарихы 

Ортағасырлар тарихы Еуропа және Америка елдерінің дамуыда ӛзінің үлесін қосқан тарихи 

тұлғалардың еңбегін айқында білуі;  
тұжырымдық және методологиялық ұстанымдарға сәйкес тарихи 

оқиғаларды талдауда пайдалана білуі;  
дүниежүзіндегі қақтығыстар тарихының ықпалы мен салдарын талдай 

білуі;  
тарихи зерттеулердегі тенденциялар мен парадигмаларды талдауға 

бейімделуі;  
жаңа және қазіргі заман кезеңіндегі тарихи оқиғалардың мәнісін ашатын 

деректермен жұмыс істей білуі; жаңа заман мен қазіргі заман кезеңіндегі 

Еуропа мен Америка елдерінің маңызды тенденцияларын талдай білуі 

тиіс. 

Әлемнің және Еуропаның саяси картасын еркін пайдалану мүмкіндігі 

АҚШ 

демократиясының 

тарихы   

 

Ортағасырлар тарихы АҚШ құрылған кезден бастап қоғамдық консенсус формуласын ұстау, 

конфронтация компромисін негізге алу американ элитасы менталитетінің 

ерекшелігі болғанын; американдық саяси мәдениет Құрама Штаттар 

өркениетінде демократиялық архетиптің болғанын көрсетеді, сонымен 

қатар демократияның сақталуы және одан әрі дамуы элита мен ұлттың 

саяси мәдениетінде  саяси копромисс өнерін меңгергендігінде. 

американдық саяси мәдениет Құрама Штаттар өркениетінде 

демократиялық архетиптің болғанын көрсетеді, сонымен қатар 

демократияның сақталуы және одан әрі дамуы элита мен ұлттың саяси 

мәдениетінде  саяси копромисс өнерін меңгергендігінде.  

Студенттің біліктілігі: АҚШ-ғы тарихи үдеріс динамикасын талдау; 

АҚШ-ғы демократия тарихында ғылыми ұстаным үдеріс және құбылыс 

динамикасына талдау жасай білуі; басқа пәндерді оқуда жинақталған 

білімді қолдана білу. 



АҚШ құрылған кезден бастап қоғамдық консенсус формуласын ұстау, 

конфронтация компромисін негізге алу американ элитасы менталитетінің 

ерекшелігі болғанын; 

Студенттің біліктілігі: АҚШ-ғы тарихи үдеріс динамикасын талдау; 

АҚШ-ғы демократия тарихында ғылыми ұстаным үдеріс және құбылыс 

динамикасына талдау жасай білуі; басқа пәндерді оқуда жинақталған 

білімді қолдана білу. 

Азия және Африка 

елдерінің жаңа заман 

тарихы 

Ортағасырлар тарихы Шығыс елдері тарихының негізгі кезеңдерін, қазіргі кездегі Азия мен 

Африка халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеудің біртұтас 

тұжырымдамаларын білу 

Қазіргі кездегі Азия мен Африканың дамуындағы тарихи заңдылықтарды 

білу 

Өз бетінше тұжырымдар мен қорытындылар жасай білу 

Мәселелерді зерттеудің заманауи әдістерін меңгеру 

Тақырып бойынша негізгі білімге ие болу 

Халықаралық қатынастар теориясы және бірнеше ғасырлар бойғы 

дипломатия тарихы туралы түсінік алу 

Азия және Африка 

елдерінің отарлану 

тарихы 

Ортағасырлар тарихы Алғашқы отаршыл елдер мен олардың иеліктері туралы білу 

Экономикалық және саяси курстардың өзгеруі туралы білу 

Азия және Африка елдерін отарлаған Еуропа мемлекеттерінің әрекеттерін 

сипаттау мүмкіндігі 

Тұжырымдаманың мәнін түсіндіре білу: отарлау саясат 

Орта ғасырлардағы және қазіргі кезеңдегі Африкадағы Азия елдерінің 

саяси, экономикалық және мәдени дамуының негізгі сипаттамалық 

ерекшеліктерін анықтай білу 

Алынған білімді практикада қолдана білу 

Азия және Африка 

елдерінің қазіргі заман 

тарихы 

Азия және Африка 

елдерінің жаңа заман 

тарихы 

Шығыс елдерінің тарихын зерттеу қажеттілігі туралы білім 

Азия мен Африкадағы даму кезеңдерін білу 

Тарихи оқиғалардың барысын түсіндіре білу 

Соңғы кезең құжаттарымен және материалдарымен өз бетінше жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыру, болашақ мамандар қазіргі заманғы 

тарихи ойлау қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыру қажет 

Соңғы кезең құжаттарымен және материалдарымен өз бетінше жұмыс 

жасау дағдыларын қалыптастыру, болашақ мамандар қазіргі заманғы 

тарихи ойлау қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыру қажет 

Студенттің өзіндік жұмысына бөлінген бірнеше сағат ішінде 

студенттердің пән бойынша білімі мен дағдысын кеңейту мүмкіндігі 

Қытай тарихы Азия және Африка Қытай мемлекетінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын, құқық жүйесі 



елдерінің отарлану 

тарихы 

мен мемлекеттің құрылымдық ерекшелігін терең меңгеруі тиіс;     
Оның шығу тегі, дамуының негізгі кезеңдері, жалпы осы аймақтың 

өнерінің стилистикалық ерекшеліктері туралы білу 

Тарихи карталармен жұмыс жасау дағдылары мен дағдыларын дамыту 

Өз бетінше жұмыс істеуге үйрену 

Көркемөнер тарихын, тарихи әдебиетті талдай білу 

ежелгі дүниеден бастап қазіргі күнге дейінгі мемлекеттік және құқықтық 

институттардың басты даму тенденцияларын түсінуі тиіс; теориялық 

мәселелер мен тарихи құндылықтарды білуі тиіс;   

Зерттеуге қажетті деректер мен зерттеу еңбектерін іздестіріп, жұмыс 

жүргізе білуі керек. 

Европа және Америка 

елдерінің қазіргі заман 

тарихы 

Европа және 

Америка елдерінің 

жаңа заман тарихы 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы туралы нақты материалды 

білу 

Қазіргі кездегі Еуропа мен Американың әлеуметтік дамуының негізгі 

тенденцияларын білу 

Соңғы уақыттағы Еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық, 

идеологиялық, саяси, рухани дамуының ерекшеліктерін анықтау 

мүмкіндігі 

Еуропа мен Америка елдерінің жаңа тарихы бойынша негізгі тарихи іргелі 

зерттеулерге талдау жасай білу 

Деректану және тарихнамалық талдау  

Ғылыми анықтамалық аппаратты жобалау мүмкіндігі 

Батыс Европа елдерінің 

қазіргі заман тарихы 

Францияның жаңа 

заман тарихы 

Батыс Еуропаның жаңа тарихы туралы нақты материалды білу 

Батыс Еуропаның соңғы уақыттардағы әлеуметтік дамуының негізгі 

тенденцияларын білу 

Соңғы уақыттағы Еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық 

ерекшеліктерін анықтау мүмкіндігі 

Тарихи оқиғаларды талдай білу, себеп-салдарлық байланыстар орнату 

Деректану және тарихнамалық талдау  

Ғылыми анықтамалық аппаратты жобалау мүмкіндігі 

Ресей және Кеңес 

мемлекетінің тарихы 

Европа және 

Америка елдерінің 

жаңа заман тарихы 

Ресейдің тарихи даму жолын білу 

ХХ ғасырдағы Ресей тарихының мәселелерін зерттеудегі әртүрлі 

тарихнамалық мектептер туралы білім 

ХХ ғасыр - ХХІ ғасырдың басындағы орыс және әлем тарихының 

байланысын көрсету мүмкіндігі 

Ресей тарихындағы ең проблемалық және ең көп талқыланатын мәселелер 

Ресей қоғамының тарихи өкілдіктерінде болған өзгерістерді талдау 

мүмкіндігі 



Саяси талдаудың заманауи әдістемесінің мазмұнын білу 

ТМД елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Азия және Африка 

елдерінің жаңа заман 

тарихы 

КСРО-ның құрылуын анықтаған маңызды құжаттардың мазмұнын талдай 

білуі,  
КСРО-ның ӛмір сүруі кезеңіндегі маңызды құжаттар мен мәліметтерді 

сараптай білуі;  

ТМД-ның құрылуындағы саяси тұлғалардың рӛлін талдай білуі; - ТМД 

қызметі барысына жасалынған іс-шаралардың мәнісін анықтай білуі,  
Ұйымның жұмысын талдауда қажетті статистикалық мәліметтер мен 

методологиялық әдістерді пайдалану білуі;  
ТМД кеңістігіндегі интеграциялық үдерістердің қызметін сараптап, 

келешегіне болжам жасай алуы тиіс. 

Қазақстанның жаңа 

және қазіргі заман 

тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақстанның 

ортағасырлар тарихы 

Мемлекеттің экономикалық дамуының маңызды мәселелерін 

қарастыратын білім 

Рухани мәдениеттің, Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдайдың және 

қазіргі тарих кезеңіндегі қазақ зиялыларының қызметі туралы білімді 

дамыту 

Қазақстанның жаңа тарихын зерделеу үшін білім, білік және дағды 

көлемін қалыптастыру мүмкіндігі 

Қазақстан аумағында болған тарихи оқиғаларды Еуразия халықтарының 

тарихымен өзара байланыста және өзара байланыста көрсету мүмкіндігі 

Өткен оқиғаларды жаңа тұжырымдамалық көзқарастар тұрғысынан 

бағалау мүмкіндігі; ғылыми пікірсайыс жүргізу; ғылыми-зерттеу жұмысы 

Жаңа уақыттың қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық 

оқиғаларын тәуелсіз зерттеу және талдау дағдыларын дамыту 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақ халқының тарихи жолы туралы материалды білу 

Әлемдік және еуразиялық тарихи-мәдени интеграциялық процестердегі 

оның орнын білу 

Нақты материалды үйрену және игеру мүмкіндігі 

Проблемалық дәрістердің әдіснамасын қолдана отырып студенттер 

арасында шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

Соңғы уақыт фактілері мен оқиғаларын талдай білу 

Партия құжаттарымен және басқа мұрағат көздерімен жұмыс істеу 

мүмкіндігі 

Мәдениет тарихы Тарихи және мәдениет 

ескерткіштерді қорғау 

Ежелгі дүние тарихы Басқа халықтардың жағдайы мен құқықтық дамуы туралы білім 

Мемлекет пен құқықты дамытудағы негізгі тұстарды білу 

Болашақта оның дамуының негізгі тенденцияларын болжай білу 

Мемлекет пен құқықтың даму ерекшеліктерін талдай білу 



Өткен жетістіктерді қарастыру мүмкіндігі 

Алынған білімді практикада қолдана білу 

Қазақстан мәдениетінің 

тарихы 

Қазақстанның ежелгі 

тарихы 

Білім - бұл объектіні зерттеуде қолданылатын әдістер жиынтығы 

Мемлекеттік құқықтық жүйелердің пайда болуы және дамуы туралы білу 

Еңбек қатынастары саласындағы құқықтық мәселелерді талдай және 

шеше біл 

Болашақ кәсіби қызметімен байланысты нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдану және жасау мүмкіндігі 

Құқықтық тәрбиені тиімді жүзеге асыру мүмкіндігі 

Кәсіби міндеттерді адал орындау 

Тарихты оқытудың 

әдістемесі мен 

практикасы 

Қазақстан тарихын 

оқыту әдістемесі 

Педагогика Мектептегі тарих сабақтарында оқу процесін құру негіздерін білу 

Мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын білу 

Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі 

Оқу процесін модельдеу және оқу тәжірибесінде қолдану мүмкіндігі 

Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен 

құралдарын қолдана білу 

Қабілет моральдық нормалар мен моральдық мінез-құлық негіздеріне ие 

Түркі халықтарының 

тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Түркі халықтарының пайда болуының тарихи тамырларын білу 

Деректану теориясы мен әдістемесінің негіздерін, түркі халықтары мен 

Қазақстан тарихы туралы деректерді білу 

Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін кәсіби қызметінде 

қолдана білу 

Қазіргі білім беру технологияларын қолдана отырып, түркі халықтарының 

тарихы туралы жаңа білім алу мүмкіндігі 

Әлемдік мінез-құлық туралы жүйелік білім факультет 

Дереккөздермен практикалық жұмыс жасай білу - жазбаша, ауызша, 

этнографиялық, лингвистикалық, археологиялық т.б. 

Тарихнама және 

деректану 

Шетелдер тарихының 

тарихнамасы 

Европа және 

Америка елдерінің 

қазіргі заман тарихы 

Курстың негізгі теориялық мәселелерін және оларды оқу дәстүрлерін 

бөліп көрсетуге арналған білім 

Тарих философиясының тарихи танымның дүниетанымдық компоненті 

ретінде дамуының негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін көрсету үшін 

білім 

Дамудың әртүрлі кезеңдерінде басым болған әдістемелік 

тұжырымдамаларды қарастыру мүмкіндігі 

Тарихи ойлау қабілеті және олардың эволюциясы заңдылықтарын талдау 

Ірі тарихшылардың шығармашылық мұрасын сипаттай білу 

Негізгі тұжырымдамалар мен әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан негізгі 

тарихи және социологиялық мәселелерді интерпретациялау 



ерекшеліктерін көрсете білу 

Шетелдер тарихы 

бойынша деректер 

Ортағасырлар тарихы Тарих ғылымының негізгі категорияларын білу; «Шетел тарихының 

деректануы» ғылымының категориялық жүйесін игеру 

Деректанудың басқа ғылымдармен байланысын білу 

Тарихи құбылыстар мен фактілердің табиғатын талдай білу 

Тарихи фактілерді талдай білу 

Бастапқы зерттеудің әдістері мен әдістері туралы білімдерін дамыту 

мүмкіндігі 

Тарихи дереккөздерді зерттеу әдісінің жалпы ғылыми және тарихи 

методологияға тәуелділігін ашып көрсете білу 

Қазақстан тарихының 

тарихнамасы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

«Факт», «тарихнамалық факт» ұғымдарын білу 

Тарихнамалық жұмыстың құрылымын білу 

Тоталитарлық режим кезеңіндегі тарихи зерттеулерді сыни тұрғыдан 

талдау дағдыларын дамыту 

Тарихнамалық композицияның моделін анықтай біл 

Тарихнамалық фактілерді талдау қабілеті 

Зерттеуде тарихнамалық талдау әдістерін қолдану мүмкіндіг  

Қазақстан тарихы 

бойынша деректер 

Қазақстанның 

ортағасыр тарихы 

Қазақстан тарихы бойынша дереккөздердің ішкі және сыртқы 

сипаттамаларын талдау әдістемесін білу 

Қосымша терең немесе терең білім алу қажеттілігі туралы білім 

Шығармашылық белсенділікті дамыту мүмкіндігі; - жаттығу және ізденіс 

жұмыстарының дағдыларына ие болу 

Қолжазба қорын құру, жүйелеу, сақтау және ғылыми сипаттау мүмкіндігі 

Дереккөздерді талдай білу 

Зерттеуде дереккөздерді талдау әдістерін қолдана білу 

Рухани тарих және 

оқыту әдістмесі 

Қазақ халқының 

рухани мәдениетінің 

тарихы 

Қазақстанның 

ортағасыр тарихы 

Білім - бұл олардың ауызша фольклорында, музыкалық, әдеби, 

философиялық, тарихи шығармаларында көрсетілген халықтың рухани 

мұрасы 

Мәдени эволюция заңдылықтарын, қазақ ұлттық мәдениетінің мәні мен 

өзіндік ерекшеліктерін білу 

Тарихи-мәдени өткенді талдай білу 

Тарихи принципті қолдана білу 

Тарихи зерттеу әдістерін меңгеру 

Этнологияның категориялық жүйесін білу 

Дүниежүзі тарихын 

оқыту әдістемесі 

Педагогика Біздің еліміздегі әдістемелік білімнің даму тарихын білу 

Қазіргі мектептегі тарихи білімнің негізгі проблемаларын білу 

Мектептегі тарихты оқыту үшін проблемаларды бөліп көрсету және 



мақсат қою мүмкіндігі 

Сабақты ұйымдастырудың мазмұны мен әдістерін таңдауды негіздеу 

мүмкіндігі 

Сыни тұрғыдан ойлауды игеру 

Балалардың әр түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру 

Дінтану Философия Әлемдік ірі діндердің маңызды және жалпы ерекшеліктерін білу 

Діндер мен культтардың ерекшеліктерін білу 

Қазіргі заманғы негізгі белгілер бойынша шарлау мүмкіндігі 

Білімді, дағдыларды іс жүзінде қолдана білу 

Діни сана дамуының қазіргі мәселелері мен болашағын талдай білу 

Конфессияаралық диалогқа қатысу мүмкіндігі 

Тарихи демография Қосалқы тарихи 

пәндер 

Демографиялық ғылымдар жүйесінің теориялық концепциясын және 

оның қалыптасу кезеңдерін білу; 

Курстың негізгі ұғымдары мен уақытша кезеңдерінің мәнін, тарихи 

демография әдістерін білу 

Жазбаша демографиялық көздердің жиынтығын жүйелеу және талдау 

мүмкіндігі 

Тарихи демография мәселелерін шеше білу 

Осы курс бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу 

мүмкіндігі 

Тарихи кезеңге сәйкес курстың мазмұнын меңгеру 

Қазақстанның 

экономикалық 

тарихы 

Тарихи информатика Қосалқы тарихи 

пәндер 

Тарих ғылымын ақпараттық, әдістемелік және технологиялық қамтамасыз 

етуді кеңейту заңдылықтарын білу 

Нақты тарихи зерттеулердегі жаңа ақпараттық технологиялар мен 

әдістердің білімдерін сынақтан өткізу 

Цифрланған барлық түрдегі тарихи дереккөздерді құру, өңдеу және 

талдау мүмкіндігі 

Қазақстанның 

экономикалық тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

дамуы туралы білім 

Экономикалық тарихтың кезеңделуін анықтай білу 

Ұлы Жібек жолының Қазақстан экономикасындағы білімі 

Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қазақстанның халық шаруашылығын білу 

Ғылыми мәселелер бойынша өз көзқарастарын логикалық түрде дұрыс 

айта білу 

Қазақстанның ұлттық 

экономикасы тарихы   

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Білу: Отандық экономиканың қалыптасу тарихын білу;   
Түсіну: Ауыспалы кезеңдегі Қазақстанның экономикалық жүйесіндегі 

трансформация қиындықтарын түсіну;   



Қолдана білу: аналитикалық шолу жасай отырып қарастырылған 

ақпаратты логикалық түрде мазмұндай білу; негізгі жазба жұмычтарын 

орындай алу (сын пікір, шолу, реферат, ғылыми баяндама), шолу 

дайындай алу, презентация мен аннотация жаза білуі қажет. 

Рухани жаһандану 

және ҚР сыртқы 

саясаты 

ҚР сыртқы саясаты Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Әлемдік қауымдастыққа кірудің қазақстандық модельдерін білу 

Қазақстанның қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен 

рөлін білу 

Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа ену кезеңдерін білу 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қағидаларын игеру 

Мәңгілік Ел идеясы 

және рухани 

жаһандану 

ҚР сыртқы саясаты архив 

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясында көрініс табатын рухани және әлеуметтік 

бағыттарды білу. 

«Рухани Жаңғыру» білу - «ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы», жалпы 

қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғырту 

Оқытудағы пәнаралық 

байланыстар 

Қазақстан тарихын 

оқыту әдістемесі 

Құқықтық пәндер бойынша сабақты жобалауға арналған білім 

Оқушыларды дайындаудағы дидактикалық құралдардың ерекшеліктерін 

білу 

Құқық пәндерін оқыту процесін жобалау мүмкіндігі 

Курстан белгілі бір тақырыпты оқытуда мақсаттар мен міндеттер қою 

мүмкіндігі 

Оқу процесін жобалау мен практикалық жағдайда қолдану мүмкіндігі 

Қазіргі оқытудың моральдық-психологиялық негіздерінің мүмкіндігі 

Дүниежүзілік діндер 

тарихы және дінтануды 

оқыту әдістемесі 

Философия Әлемдік діндер тарихын негізгі діни пәндердің бірі ретінде білу 

Қарапайым діни нысандардың пайда болуынан бастап қалыптасуына 

дейінгі білім 

Өз бетінше зерттеу жүргізу және олардың нәтижелерін қорытындылау 

әдістерін қолдана білу 

Ұлттық және әлемдік діндердің дамуын талдай білу 

Қазақ диаспорасының 

тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақ диаспорасын зерттеу тарихын білу 

XVII-XVIII ғасырлардағы Орта Азиядағы тарихи жағдайды зерттеу 

туралы білім. 

Қазақтар мен жоңғарлар арасындағы екіжақты соғыс тарихын, сонымен 

қатар Орта Азия халықтарының қарым-қатынасын білу 

 

 

 

 

 



5. 2021-2025 оқу жылына арналған оқу жоспары 

 

Модуль атауы 

Ц
и
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л
, 
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т 

Пәндер атауы 

К
р
ед

и
т 

са
н
ы

 

Сағат саны Семестр бойынша кредиттерді бөлу 

        

  

  

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 
4 

курс 

4 
кур
с 

д п/л СОӨЖ СӨЖ 

Қорытын

ды 
бақылау 

Барлы
ғы 

1 
сем 

2 
сем  

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

6 
сем 

7.1 
тримес 

7.2 
квар 

8 
сем 

Жалпы білім беру 
пәндері 

  

  ЖББП, 
МК 

Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы                                         

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150 5               
  

  ЖББП, 
МК 

Философия                                                                                                                   5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150       5         
  

  ЖББП, 
ЖООК 

Бизнес негіздері  5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150 5               

  

  ЖББП, 
МК 

Қазақ (орыс) тілі                                                                                                                                 10   90 60 120 
      30      

емтихан 
300 5 5             

  

  ЖББП, 
МК 

Шетел тілі 10   90 60 120 
         30         
емтихан 

300 5 5             
  

  ЖББП, 

МК 

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 
тілінде) 

5 30 15 30 60 
     15 

емтихан 
150   5             

  

  ЖББП, 

МК 

Әлеуметтік-саяси білім 
модулі (әлеуметтану, 

саясаттану, мәдениеттану, 
психология)                                         

8 45 30 45 90 
30       

емтихан 
240   4 4           

  

  ЖББП, 
МК 

Дене тәрбиесі  8 120 120     
           15              
емтихан 

240 2 2 2 2         
  

  
ЖББП циклы бойынша 

барлығы 
56 285 390 285 570 0 1680 22 21 6 7 0 0 0 0 

  

Мектеп 
оқушыларының 

білімі мен дамуы 

 БП, 
ЖООК 

Оқушылардың даму 
физиологиясы 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120 4               
  

 БП, 
ЖООК 

Тәрбие жұмысынң 
теориясы мен әдістемесі  

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120       4         
  

 БП, 
ЖООК 

Педагогика 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150   5             
  

 БП, 

ЖООК 
Оқу практикасы 2           60   2             

  



 БП, 

ЖООК 

Психологиялық-

педагогикалық практика 
2           60       2         

  

 БП, 
ЖООК 

Инклюзивті білім беру 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150     5           
  

Кәсібі 

 БП, 
ЖООК 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 4   45 15 45 
           15              
емтихан 

120       4         
  

 БП, 
ЖООК 

Кәсіби бағытталған шетел 
тілі  

4   45 15 45 
           15              
емтихан 

120         4       

  

Ұйымдастыру 
және басқару 

 БП, 
ЖООК 

Білім берудегі IT/Оқыту 
мен бағалаудағы 
дифференциалды саралау 
әдістемесі 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120       4         

  

 БП, 
ЖООК 

Білім берудегі 
менеджмент  

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150     5           
  

Ежелгі және 
ортағасырлардағы 

мемлекеттер 

тарихы  

 БП, 
ЖООК 

Ежелгі дүние тарихы 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150     5           

  

 БП, 
ЖООК 

Ортағасырлар тарихы 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150       5         
  

    
БП, ЖООК циклы 

бойынша барлығы 
49 240 210 225 525 0 1470 4 7 15 19 4 0 0 0 0 

Ежелгі және 
ортағасырлар 

тарихы 

БП, ТК 

Археология 4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120 4               
  

Археология және 
этнология мәселелері 

                              
  

БП, ТК 

Алғашқы қоғам тарихы 4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120   4             
  

Қазақстандағы тас және 
қола дәуірі 

                              
  

БП, ТК 

Қазақстанның ежелгі 
тарихи 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150     5           
  

Қазақстандағы тайпалық 
одақтар мен ежелгі 
мемлекеттер тарихы 

                              

  

БП, ТК 

Қазақстанның ортағасыр 

тарихы 
4 30 15 15 45 

           15              

емтихан 
120       4         

  

Қазақстанның сакралды 
географиясының тарихы 

                              
  

Тарихи пәндер БП, ТК Мұрағаттану 3 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

90     3           
  



Архивтер және музейлер 
тарихы 

                              
  

БП, ТК 

Этнология 4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120         4       
  

Антропология                               
  

БП, ТК 

Қосалқы тарихи пәндер 3 15 15 15 30 
           15              
емтихан 

90         3       
  

Батыс Қазақстан 
облысының тарихы 

                              
  

БП, ТК 

Тарихи өлкетану 3 15 15 15 30 
           15              
емтихан 

90           3     
  

Өлке тарихының өзекті 
мәселелері 

                              
  

Дүние жүзінің 

жаңа және қазіргі 
заман тарихы 

  

БП, ТК 

Европа және Америка 
елдерінің жаңа заман 

тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150         5       

  

АҚШ демократиясының 

тарихы                                 
  

БП, ТК 

Азия және Африка 
елдерінің жаңа заман 

тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150         5       

  

Азия және Африка 
елдерінің отарлану 
тарихы 

                              
  

БП, ТК 

Азия және Африка 
елдерінің қазіргі заман 
тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150           5     
  

Қытай тарихы                               
  

БП, ТК 

Европа және Америка 
елдерінің қазіргі заман 
тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              

емтихан 
150           5     

  

Батыс Европа елдерінің 
қазіргі заман тарихы 

                              
  

БП, ТК 

Ресей және Кеңес 
мемлекетінің тарихы  

3 15 15 15 30 
           15              
емтихан 

90           3     
  

ТМД елдерінің қазіргі 
заман тарихы 

                              
  

Мамандану пәндері "Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер" 

Қазақстанның 
жаңа және қазіргі 

БП, ТК 
Қазақстанның жаңа заман 
тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150         5       
  



заман тарихы 
БП, ТК 

Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150           5     
  

    
БП, ТК циклы бойынша 

барлығы 
63 375 225 330 720   1890 4 4 8 4 21 21 0 0 0 

Мамандану пәндері "Мұғалім-әдіскер" 

Мәдениет тарихы 

БП, ТК 
Тарихи және мәдениет 
ескерткіштерді қорғау  

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150         5       
  

БП, ТК 
Қазақстан мәдениетінің 

тарихы 
6 30 30 30 75 

           15              

емтихан 
180           5     

  

    
БП, ТК циклы бойынша 

барлығы 
63 375 225 330 720   1890 4 4 8 4 21 21 0 0 0 

Тарихты оқыту 
әдістемесі мен 

практикасы 

 КП, 
ЖООК 

Қазақстан тарихын оқыту 
әдістемесі  

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120         4       

  

КП, 
ЖООК 

Түркі халықтарының 
тарихы 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120               4 
  

КП, 
ЖООК 

Педагогикалық практика 6           180           6     
 

КП, 
ЖООК 

Өндірістік-педагогикалық 
практика 

10      300         10 

    
КП, ВК циклы бойынша 

барлығы 
24 60 30 30 90 0 420 0 0 0 0 4 6 0 4 10 

Мамандану пәндері "Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер" 

Тарихнама және 
деректану 

КП, ТК 
Шетелдер тарихының 
тарихнамасы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

КП, ТК 
Шетелдер тарихы 
бойынша деректер 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

КП, ТК 
Қазақстан тарихының 
тарихнамасы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

КП, ТК 
Қазақстан тарихы 
бойынша деректер 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

Рухани тарих және 
оқыту әдістмесі 

КП, ТК 
Қазақ халқының рухани 
мәдениетінің тарихы 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120               4 

  

КП, ТК 
Дүниежүзі тарихын оқыту 
әдістемесі 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120           4     

  

КП, ТК Дінтану  4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120               4 
  



  КП, ТК Тарихи демография 5 30 15 15 60 
           15              
емтихан 

150               5 
  

      37 225 120 180 435 0 1100 0 0 0 0 0 4 20 17 0 

Мамандану пәндері "Мұғалім-әдіскер" 

Қазақстанның 
экономикалық 

тарихы 

КП, ТК Тарихи информатика 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150           
 

 5   
  

КП, ТК 
Қазақстанның 
экономикалық тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   

  

КП, ТК 
Қазақстанның  ұлттық 
экономика тарихы   

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

Рухани жаһандану 
және ҚР сыртқы 

саясаты 

КП, ТК ҚР сыртқы саясаты 5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150             5   
  

КП, ТК 
Мәңгілік Ел идеясы және 
рухани жаһандану 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150               5 
  

КП, ТК 
Оқытудағы пәнаралық 
байланыстар 

3 15 15 15 30 
           15              
емтихан 

90           3     
  

КП, ТК 
Дүниежүзілік діндер 
тарихы және дінтануды 
оқыту әдістемесі 

4 30 15 15 45 
           15              
емтихан 

120             
 

4  
  

КП, ТК 
Қазақ диаспорасының 
тарихы 

5 30 15 30 60 
           15              
емтихан 

150               4 
  

    
КП, ТК циклы бойынша 

барлығы 
37 225 120 210 435 0 1110 0 0 0 0 0 3 20 13 0 

    Қорытынды аттестация 12           360                 12 

  
  

Барлығы 241 1245 990 1095 2400 0 7230 30 32 29 30 30 31 20 17 22 

 


