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пәндерінің таңдау компоненттері тізбелерінен, таңдау компоненттерінің қысқаша 

сипаттамаларынан тұрады.  
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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда маңызды 

құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального учебного 

плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

өзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2020 ж.). 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы  высшего и (или) послевузовского образования. 

Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 года. 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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4.1 Модуль – Білім беру және кәсіпкерлік, 20 кредит 

БП ЖК IBB 2203 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК BBM 2204 Білім беру менеджменті 3 5 

ЖББП ТК BKN 2108 Бизнес және кәсіпкерлік негіздері 3 5 

БП ЖК TOKBT 2205 Тарихты оқытудағы критериалды бағалау технологиясы 4 5 

БП  Педагогикалық тәжірибе 4 2 

4.2 Модуль – Педагогикалық білім және бағалау технологиясы, 20 кредит 

БП ЖК IBB 2203 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК BBM 2204 Білім беру менеджменті 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ЖК TOKBT 2205 Тарихты оқытудағы критериалды бағалау технологиясы 4 5 

БП  Педагогикалық тәжірибе 4 2 

5.1 Модуль – Ежелгі тарих және ғылыми зерттеу негіздері, 15 кредит 

БП ТК GZZhAN 2206 Ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемелік негіздері 3 5 

БП ТК KET 2207 Қазақстанның ежелгі тарихы 3 5 

БП ТК EDT 2208 Ежелгі дүние тарихы 4 5 

5.2 Модуль – Ежелгі өркениет және ғылыми жұмыс жазу әдістемесі, 15 кредит 

БП ТК  GZhZhA 2206 Ғылыми жұмыс жазу әдістемесі 3 5 

БП ТК  CO 2207 Сақ өркениеті 3 5 

БП ТК  AO 2208 Антикалық өркениет 4 5 

6.1 Модуль – Орта ғасырлар және қазақ диаспорасының тарихы, 21 кредит 

БП ТК  THT 2209 Түркі халықтарының тарихы 3 5 

БП ТК  BОT 2210 Батыстың ортағасырлар тарихы 4 5 

БП ТК  KDT 2211 Қазақ диаспорасының тарихы  4 3 

БП ТК  ОKT 2212 Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы 4 5 

БП ТК  ShОT 2213 Шығыстың ортағасырлар тарихы 4 3 

6.2 Модуль – Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихы және тарихи демография, 21 

кредит 

БП ТК  TO 2209 Түркі өркениеті 3 5 

БП ТК  EAEOT 2210 Еуропа және Америка елдерінің ортағасырлар тарихы 4 5 

БП ТК  TD 2211 Тарихи демография 4 3 

БП ТК  KHE 2212 Қазақ халқының этногенезі 4 5 

БП ТК AAEOT 2213 Азия және Африка елдерінің ортағасырлар тарихы 4 3 

  

4.1 Модуль – Білім беру және кәсіпкерлік 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Инклюзивті білім беру  

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру.  Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен 
тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым – қатынастың өзгеру эволюциясы. 

Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы көмек көрсету. Арнайы білім беру мазмұнының 

жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің 

жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру 

мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке дамыта 

оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата –аналармен қарым –қатынас жасаудың тиімді әдістері. 



5 

 

Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік –кәсіптік мекемелердегі оқу –тәрбие 

процесін ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Психология мектеп курсы  

Постреквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады.B) Мектепке 

дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері туралы білім 

көлемін қолдана біледі.C) Инклюзивті білім беру  туралы білімдерді  пайдалана  біледі. D) Арнаулы көмек қажет 

ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін меңгереді.Е) 
Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Білім беру менеджменті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тарих мамандығы бойынша болашақ ұстаздарын білім беру 

менеджменті жүйесінде жұмысқа дайындығын қалыптастыру. Олардың білім берудегі менеджменттің ролін 

анықтайтын негізгі көрсеткіштерімен таныстыру, үлгілер құрып, талдау жасауға, тиімді шешімдер қабылдауға 

үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын таңдауда бағдар беру болып табылады. Сондай-ақ, 

студенттің білім беру жүйесіндегі менеджментті зерттеуде басқару мәдениетін тәрбиелеу және басқарушылық 

ойлау, талдау қабілетін дамыту. Мектеп басшыларының еңбекті ұйымдастырудағы психологиялық-

педагогикалық аспектілері және кейбір ғылыми талаптарды, яғни нақтылы басқарушылық білімді мектеп 
тәжірибесіне енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әрбір адам ұйымдастырушылық және басқарушылық қатынастар жүйесінде өмір 

сүреді. Жыл өткен сайын бұл қатынастардың неғұрлым алуан түрлілігі келеңсіз басқарушылық жағдайларға 

әкеледі. Сәйкесінше, бұл жауап берудің белгілі стратегиясын, дұрыс шешім қабылдауды талап етеді. Қателікке 

ұрынбас үшін басқару теориясын, жалпы заңдар мен қағидаларды білу қажет. Басқару мәнін, негізінен әлеуметтік 

басқаруды (адам әлеуметтік үрдіс ядросы болғандықтар), оның ішкі құрылымын түсіну білімді басқарудың 

толықтай картинасын жасауға көмектеседі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ұстаздың білім беру негізінде қалыптасатын тұлғааралық қатынастарға 

белсенді қатысушылардың бірі ретінде іс-әрекетіне көзқарастарды қалыптастыруы қажет; В. Негізгі мәселелер 
мәнін анықтап және оларды шешуде әртүрлі бағыттарға бағдар жасай алуы қажет; Басқарудың мәні мен 

механизмін білуі керек; С. Менеджменттің білім беру жүйесіндегі мәні, әдістері және принциптерімен танысуы 

керек; білім беру жүйесінде басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық дағдысын үйренуі қажет. Д. ҚР 

Заңын, құқықтық жүйенің негіздерін, менеджердің лауазымдық міндеттерін, мақсатқа жетуді ұйымдастыру 

жұмысының тиімділігін жетілдіре білуі тиіс; Е. Басқару үрдісіндегі қазіргі ақпараттық технологияны қолдануды 

меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: бизнес пен кәсіпкерліктің теориялық негіздерін оқу, студенттерді бизнес 
саласының ұғымдары мен анықтамалары жүйесіне енгізу, бизнестің ұйымдастырушылық-құқықтық 

формаларымен, өз ісін ашу, қайта құру және жою үшін қажетті іс-әрекет тәртібімен, фирмаішілік қызметтің 

мазмұнымен және бизнес инфрақұрылымымен танысу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курста бизнес пен кәсіпкерлік экономикалық қатынастар және шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің экономикалық мүдделерін қанағаттандыратын қызмет ретінде қарастырылады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Кәсіпкерлік пен бизнестің теориялық негіздерін білу. В. Арнайы 

экономикалық терминологияны меңгеру. С. Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген мәселелері бойынша ақпаратты 

жүйелеу және жинақтау. D. Экономикалық сипаттағы мәселелерді талдау. E. Қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, 

жинау және талдау дағдысы болу, соның ішінде Интернет жүйелерінде іздеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы критериалды бағалау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н. С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тарихты оқытудағы критериалды бағалау туралы кең білім беру. 

Критериалды бағалау технологиясын қолдану әдістері мен тәсілдерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: тарихты оқытудағы критериалды бағалау технологиясы және оның түрлері. 

Тарихты оқытудағы критериалды бағалау технологиясын қолдану әдістері мен тәсілдері. Критериалды бағалау 

технологиясы және оның түрлері. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Инклюзивті білім беру 
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Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы; 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселелерін, мерзімді ерекшеліктерді, ондағы 

негізгі мәселелерді, кезеңнің басты оқиғаларын білу; В. саяси дүниетанымды қалыптастыра білу, қоғамдағы түрлі 

саяси оқиғаларды талдау. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндірістік жұмыстарды ұйымдастыруда машықтар мен 

іскерліктерді практикада қолдану. С. ежелгі және орта ғасыр тарихын толық зерттеу нәтижесінде әлемнің осы 

елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын болжау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; Өзінің 

интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту қабілеті D) Тарихи ұғыну, білік, кәсіби 

дағдылар. Пәнаралық синтездің көптеген әдістемелік мүмкіндіктеріне бағдарлай білу; Е) өз бетінше жұмыс істей 
білу, Тарихи материалды жүйелі түрде баяндай білу; пән бойынша өзіндік ғылыми іс-әрекет нәтижелерін бере 

білу. 

 

4.2 Модуль – Педагогикалық білім және бағалау технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің құқық негіздерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Пән құқықтық реттеу саласы тұрғысынан оқиғалар мен іс-әрекеттерді талдай 

білуді және қажетті нормативтік актілерге сүйенуді, қолданыстағы заңнамаға бағдарлануды, заңды пайдалана 

отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғауды дамытады.  
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі ұғымдарды білу. В. Құқық нормаларын қолдану мәселелері бойынша 

пікір-талас жүргізу, мәселелерді шешу кезінде түрлі дәлелдерді қалыптастыру және құқықтық талдау; 

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 

және түсіндіру; мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпарат, идеялар хабарлау дағдысы болу. С. 

Құқықтық ұстанымды сауатты және заңдық негізде баяндау. D. Құқықтық реттеу саласы тұрғысынан оқиғалар 

мен іс-әрекеттерді талдай білу және қажетті нормативтік актілерге сүйену; қолданыстағы заңнамаларға сүйену; 

заңды пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық патриотизмді, азаматтық 

жауапкершілікті, толеранттылықты көрсету. E. Құқықтық және басқа да қажетті ақпаратты, соның ішінде 

Интернет жүйелерінде өз бетінше іздеу, жинау және талдау дағдысының болуы. 
 

5.1 Модуль – Ежелгі тарих және ғылыми зерттеу негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу жұмысының әдістемелік негіздері 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмысының әдіснамалық негіздерімен, ғылыми зерттеулердің 

әдіснамалық мәдениетімен танысуы және студенттердің өз бетінше теориялық зерттеулер жүргізе білуі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Студент ғылыми зерттеулердің түрлерімен, тарихи саладағы ғылыми жұмыстың 

ерекшеліктерімен, ғылыми-зерттеу жұмысында алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

техниканы қолдану негіздерімен танысуы тиіс. 
Пререквизиттері: Әлеуметтану, Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология 

Постреквизиттері:Тарихты оқыту әдістемесі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің қоғамдық құбылыстарға тарихи көзқарасын қалыптастыру. 

В. Зерттеудің жалпы ғылыми және арнайы тарихи әдістерімен таныстыру. С. Зерттеу әдістері мен әдістемелерінің 

кешенін анықтай білу. Д. Зерттеу жұмысына қорытынды жасау. Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау. 

Библиографияны ресімдеуді, баяндамаларды талқылауды, дискуссияны жүргізуді үйрету. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі тарихы 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан тарихының ежелгі кезеңіндегі саяси, әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени дамуы туралы тарихи мәліметтер беру. 
Курстың қысқаша мазмұны : Палеолит (ежелгі тас ғасыры). Адамның шығу тегі (антропогенез). Африка мен 

Азия аумағындағы негізгі антропологиялық олжалар. Қазақстанның табиғи жағдайы мен ежелгі гоминидтің 

тіршілік ету ортасы. Тас дәуірінің археологиялық кезеңі мен хронологиясы. Қазақстан палеолитін зерттеу 

тарихы. Мезолит (орта тас ғасыры). Неолит (жаңа тас ғасыры). Неолиттің жалпы сипаттамасы. "Неолиттік 

революция". Энеолит (мыс-тас ғасыры). Тас еңбек құралдарымен қатар болған мыс құралдарының пайда болуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология.  

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Деректану, Тарихнама. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің қоғамдық құбылыстарға тарихи көзқарасын қалыптастыру. 

В. Маңызды тарихи-мәдени ашылулармен және жетістіктермен таныстыру (орта ғасыр дәуіріне дейін қоса). С. 
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Заттық тарихи деректермен жұмыс жасай білуді үйрету: заттарды сипаттау және салыстыру, олардың 

әртүрлілігін көру, заттардың генезисін анықтау, типологиялық қатарларын құру, хронологиясын анықтау, еңбек 

құралдарының және адамзаттың материалдық мәдениетінің басқа да заттарының эволюциясын айқындау. Д. 

Қоғамдық дамудың әртүрлі сатысындағы технологиялық мүмкіндіктердің айырмашылықтарын түсіну. E. 

Ғылыми интуиция негіздерін қалау. Библиографияны құрастыруды, баяндамаларды талқылауды, дискуссияны 

жүргізуді үйрету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ежелгі дүние тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі уақытта мемлекеттердің пайда болу және даму тарихы, мемлекеттердің 

экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктерін анықтау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс тарихы – Египет, Қытай, Иран, Кавказ халықтары, Орта Азия 

тарихы. Мемлекеттік құрылымның ерекшеліктері. Ежелгі Шығыс мәдениеті. Ежелгі Греция және Рим деректері 

мен тарихнамасы. Греция мен Рим тарихын кезеңдерге бөлу. Дербес мемлекеттердің пайда болуы (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Филипп патша тұсында Македонияның өрлеуі. Римдегі азамат соғыстары. 

Республика жақтастарының жеңілісі. Октавиан Август өкіметінің сипаты (трибун, консул және басқа да 

республикалық лауазымдар, өмірлік император атағы). 

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер, Археология. 

Постреквизиттері: Деректану, Тарихнама  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқу барысында студенттер негізгі оқиғалардың күндерін, терминдер мен 

ұғымдарды, дүниежүзі тарихының көрнекті қайраткерлерін білуі. В. Ежелгі дүние тарихының негізгі 

оқиғаларының нәтижелері мен қорытындыларын түсінуі. С. Ежелгі дүние мәдениетінің өкілдері мен 

ескерткіштерін, тарихи дереккөздердің зерттелген түрлерін анықтауы. Д. Студенттер тарихи құжаттың 

үзінділерін талдай білуі. Е. Тарихи құбылыстарға өз бетінше баға беріп, өз пікірін білдіруі.  

 

5.2 Модуль – Ежелгі өркениеттер және ғылыми жұмыс жазу әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми жұмыс жазу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің ғылыми зерттеулерінің теориялық және практикалық негіздері 

саласында білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын қалыптастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыру және жүргізу кезінде ғылыми сүйемелдеу бойынша қажетті әдістемелік көмек көрсету, ғылыми 

нәтижелерді жинақтау және ұсыну, презентацияларды дайындау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс теориялық аспектілерді меңгеруді, ғылыми зерттеу әдістері бойынша 

практикалық сабақтарды, студенттердің жеке тақырыптарды зерттеу бойынша өзіндік жұмысын, 

хабарламаларды дайындауды қарастырады. 

Пререквизиттері: Әлеуметтану, Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін рәсімдеу 

әдістемесіне үйрету. В. Зерттеудің жалпы ғылыми және арнайы тарихи әдістерімен таныстыру. С. Зерттеу 
әдістері мен әдістемелерінің кешенін анықтай білу, ақпарат іздеуді ұйымдастыру, мәліметтер жинау. Д. Зерттеу 

жұмысы бойынша қорытынды жасау. Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау. Библиографияны ресімдеуді, 

баяндамаларды талқылауды, дискуссияны жүргізуді үйрету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сақ өркениеті 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сақтардың көшпелі өркениетінің пайда болуы мен қалыптасу тарихын қарастыру, 

оның адамзат тарихындағы рөлі мен маңызын талдау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Сақтар өркениетінің пайда болу алғышарттары мен себептері, сақ мәдениетінің 

ерекшеліктері, әртүрлі сақ-скиф өркениеттерінің мәдениетке, Еуразия аумағындағы қоғамдық-саяси процестерге 

әсері мен рөлін анықтау. 
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Деректану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпыадамзаттық құндылықтарды білу және түсіну; әлемдік 

өркениеттерді, соның ішінде сақ тайпаларының өркениеттерін білу; сақ тайпаларының нақты тарихын ұғыну; сақ 

өркениеттерінің мәдениетке, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси процестерге әсері мен рөлін 

анықтау; сақ өркениетінің негізгі тенденцияларын сипаттау; сақтардың көшпелі мал шаруашылығына тән 

ерекшеліктері туралы талдай білу; Д. Сақтардың өркениетін әртүрлі өркениеттермен немесе ірі өркениетті 

аймақтармен салыстыру; Е. Сақ тайпаларының тарихи дамуындағы жалпы және ерекше белгілерін анықтай білу; 

фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарды талдауды жүзеге асыру. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Антикалық өркениет 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Антика әлемі тарихында мемлекеттің пайда болуын және құл иеленудің даму 

ерекшеліктерін, олардың экономикалық жағдайын анықтау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттің пайда болуы және құл иеленудің дамуы. Мемлекет құрылымының 

ерекшеліктері және әлеуметтік стратификация. Көне Грецияның тарихнамасы мен деректері. Ежелгі Рим. 

Христиан дінінің пайда болуы. 
Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Деректану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Антикалық өркениеттің қалыптасуы мен даму тарихын және антикалық 

әлем тарихының деректерімен жұмыс істеудің негізгі әдістерін білу. В. Білім беру мен кәсіби қызметте әлемнің 

қазіргі жаратылыстанушылық суреті білімін қолдану. С. Тарихи құбылыстардың заңдары мен заңдылықтарын 

талдау, салыстыру және теңестіру. Өз бетінше жұмыс істеу. Тарихи материалды жүйелі түрде баяндау. Д. Тарихи 

құбылыстарды салыстыру, маңызды тарихи ұғымдардың мәні мен мазмұнын түсіндіру. E. Тарихи карталарда 

ежелгі өркениеттер мен мемлекеттердің орналасуын көрсету, тарихи құжаттардың үзінділері туралы талдау және 

пікірталас жүргізу, тарихи құбылысқа өзіндік баға беру. 

 

6.1 Модуль – Орта ғасырлар және қазақ диаспорасының тарихы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: түркі халықтарының бай тарихы мен мәдениетін зерттеу, түркі қауымының 

бірлігін ашу, отандық тарихтың өткенімен және шынайы туыстық халықтармен органикалық байланысын 

көрсету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Түркі халықтарының тарихы көне заманнан бүгінге дейін. Түркі мемлекеттерінің 

құрылуы. Қазақстан аумағындағы түркі тайпалары. Түркі қағанаттарының құрылуы. Саяси оқиғалар. 

Пререквизиттері: Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, КСРО тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпыадамзаттық құндылықтарды білу және түсіну; түркі халықтары және 
әлемдік өркениеттер, соның ішінде түркі және көшпенділер тарихын білу; В. Түркі халықтарының нақты тарихын 

ұғыну; әлемнің әр түрлі аймақтарындағы мәдениет пен қоғамдық-саяси процестерге түрлі әлемдік 

өркениеттердің әсері мен рөлін анықтау; түркі халықтарының дамуының негізгі үрдістерін сипаттау; С. 

Қазақтардың өткен өміріндегі көшпелі мал шаруашылығына тән ерекшеліктері туралы талдай білу; Қазақстан 

халқының көшпелі мал шаруашылығына көшу себептері мен факторларын анықтау. Е. Әр түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және ерекше белгілерін айқындау; фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарды 

талдауды жүзеге асыру. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыстың ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 
Курсты оқытудың мақсаты: "Тарих" пәні саласындағы логикалық және мазмұндық-әдістемелік 

байланыстарды, студенттерді рухани-адамгершілік тәрбиелеудегі міндеттерді ескере отырып, батыс-еуропалық 

орта ғасыр тарихы бойынша білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс орта ғасырлардағы Батыс елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық 

дамуын, мәдениеттің, ағартудың, білімнің дамуындағы өзгерістерді, Жаңа Әлемнің ашылуын және Ұлы 

географиялық ашылулар мен т.б. нәтижелерін зерделеуді көздейді. 

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы. 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи процестің жүйелілігін, тұтастығын сипаттайтын тарихи фактілерді, 

негізгі оқиғаларды, құбылыстарды, процестерді, теорияларды, гипотезаларды қолдану. С. Тарихи процестің 

өркениеттік және формациялық көзқарастарының теориясын, Орта ғасырдағы Батыс Еуропаның тарихи маңызды 

әдіснамалық концепцияларын, олардың ғылыми және дүниетанымдық негізін анықтау. Д. Еуропа мен 
Американың жаңа және қазіргі заман тарихын зерттеу кезінде алынған ақпаратты қолдана білу; Е. Алынған 

білімді жазбаша деректермен жұмыс істеу барысында қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ диаспорасының тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстандық, ресейлік зерттеушілердің еңбектерін пайдалана отырып, қазақ 

диаспорасының қалыптасуы мен дамуының тарихи жағдайларын зерттеу. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Проблеманың тарихнамасы, диаспораның, қазақ диаспорасы мен ирреденттің 

даму тарихы. Халықтың көші-қоны. Шығу тегі. Таралу аймағы. Қазақ диаспорасының қазіргі жағдайы. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану. 

Постреквизиттері: Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстан Республикасы, Дүниежүзі тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа және қазіргі заман тарихы мәселелерін қарастыру кезінде алынған 

мәліметтерді қолдана білу; XIX-XX ғғ. Қазақстан халқының әлеуметтік-этникалық құрылымы, халық санының 

өзгеру себептері туралы түсінікке ие болу. В. Халықтың демографиялық құрылымының өзгеруіне қоғамдық-

саяси және әлеуметтік-экономикалық процестердің әсерін талдауды жүзеге асыру. С. Қазақтардың, 
Қазақстанның дәстүрлі мәдениетінің дамуына ықпал еткен факторлар туралы түсінік беру. Д. Қазақстан тарихын 

зерттеу кезінде алынған тарихи деректермен жұмыс істеу дағдысы болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ортағасырлық Қазақстан тарихын зерттеу (VI ғ. - XVIII ғ. басы ), тарихи 

процестердің басты бағыттарын ашу, Қазақстан аумағында болған тарихи оқиғаларды Еуразия халықтарының 

тарихымен өзара байланыста көрсету. 

Курстың қысқаша мазмұны: "Қазақстанның Орта ғасыр тарихы" пәні мен міндеттері. Қазақстан аумағындағы 

ерте және дамыған ортағасырлық мемлекеттер (VI-ХІІ ғғ.)". Б.з. І мыңжылдықтың ортасы - қазақтардың және 

барлық түріктердің тарихындағы маңызды кезең. Осы уақытта этникалық ортаның өзгеруі басталады - басымды 
орталығы Алтай болған түркі тайпаларына өтеді. VI ғасырдың екінші жартысында жазбаша дереккөздерде 

(Қытай тіліндегі "түрк" термині - туцзюе, Согди - түрк) тіркеледі. Қазақстан тарихындағы моңғол кезеңі. Қазақ 

халқының пайда болуы және қалыптасуы. XVI-XVII ғғ. қазақ хандығы. XVІІІ ғасырдағы қазақ қоғамының 

әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Деректану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Орта ғасырлық Қазақстан тарихын объективті тарихи процесс ретінде 

зерттеу, оның нәтижесі қазақ мемлекеттілігінің, қазақ этносының, халықтардың, өзіндік материалдық, 

шаруашылық және рухани мәдениеттің қалыптасуы болып табылады. В. Курстың түйінді мәселелерін 

Қазақстанның автохтонды халқымен шектес халықтармен және мемлекеттермен тұрақты және ұзақ қарым-

қатынасы тұрғысынан қарастыру. С. Болашақ маманның дүниетанымының құрамдас бөлігі ретінде тарихи 
ойлауды қалыптастыру. Д. Өткен қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық оқиғаларды өз бетінше зерттеу 

және талдау дағдыларын қалыптастыру, алған білімдері мен дағдыларының негізінде нақты және логикалық 

тұжырымдар жасай білу, өткен күн оқиғаларына объективті баға беру; Е. Мәдени мұраны зерттеу негізінде өткен 

Қазақстан мәдениетінің жетістіктеріне қызығушылығын ояту, қазіргі Қазақстанның жетістіктерін дұрыс түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыстың ортағасырлар тарихы  

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдерінің ортағасырлық тарихын, тарихи кезеңдер мен бағыттар бойынша 

зерттеу, өңірдің негізгі тарихи оқиғаларымен танысу. Орта ғасырдағы феодалдық қатынастардың, дәстүрлі 

мемлекеттіліктің, орта ғасырдағы мемлекеттердегі әлеуметтік құрылымның қалыптасуын зерделеу. 
Курстың қысқаша мазмұны: Ортағасырлық Шығыс өркениетінің қатынасы Еуропадан ерекшеленді. Таяу және 

Орта Шығыстағы мұсылман өркениеті, Үндістандағы үнді-мұсылман өркениеті, Оңтүстік-Шығыс Азия 

елдеріндегі индус және мұсылман өркениеті және т.б. 

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы. 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи процестің жүйелілігін, тұтастығын сипаттайтын тарихи фактілерді, 

негізгі оқиғаларды, құбылыстарды, процестерді, теорияларды, гипотезаларды қолдану. С. Өркениетті және 

формациялық көзқарастар тұрғысынан тарихи процесс теориясын, ортағасырлық Шығыс өркениеттері 

тарихының маңызды әдіснамалық концепцияларын, олардың ғылыми және дүниетанымдық негізін білу. Д. 

Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихын зерттеуде алынған ақпаратты жүзеге асыру. Е. Алынған 

білімді жазбаша деректермен жұмыс істеу барысында қолдану. 

 

6.2 Модуль – Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихы және тарихи демография 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі өркениеті 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: көшпелі шаруашылық пен түріктердің мәдениетін қалыптастырудағы ежелгі 

үрдістерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс Тынық мұхиты жағалауынан Қара теңіз даласының кеңістігіне дейін 

созылып жатқан Ұлы Еуразиялық даланың үлкен белдеуінің шексіз кеңістігіндегі мал шаруашылығының негізгі 
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нысандарының бірі болып қалыптасуындағы тарихи-мәдени үрдістерді зерттейді. 

Пререквизиттері: Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, КСРО тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпыадамзаттық құндылықтарды білу және түсіну; түркі халықтары мен 

әлемдік өркениеттер, соның ішінде түркі және көшпенділердің тарихын білу; В. Түркі халықтарының нақты 

тарихын ұғыну; әлемнің әр түрлі аймақтарындағы мәдениетке, қоғамдық-саяси процестерге түрлі әлемдік 

өркениеттердің әсері мен рөлін анықтау; түркі халықтарының дамуының негізгі үрдістерін сипаттау; С. 

Қазақтардың өткен өміріндегі көшпелі мал шаруашылығына тән ерекшеліктері туралы талдай білу; Қазақстан 
халқының көшпелі мал шаруашылығына көшу себептері мен факторлары. Е. Әр түрлі халықтардың тарихи 

дамуының жалпы және ерекше белгілерін айқындау; фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарды талдауды 

жүзеге асыру. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихын тарихи кезеңдер мен 

бағыттар бойынша айқындау, өңірдің негізгі тарихи оқиғаларымен танысу. Орта ғасырдағы феодалдық 

қатынастардың, дәстүрлі мемлекеттіліктің, орта ғасырдағы мемлекеттердегі әлеуметтік құрылымның 

қалыптасуын зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Орта ғасырлардағы Антика және Еуропа: ХІ-ХҮ ғғ. Франция, Англия, Германия, 
Италия және Еуропаның басқа халықтары. ХІ-ХҮ ғғ. Шығыс Еуропа мен Византия мәдениеті. Италиядағы 

жаңғыру және ХҮІ-XҮII ғғ. Германия. Англия, Франция, Италия, Солтүстік Еуропа халықтары. Ежелгі шығыс 

славяндары. ХІ-XII ғғ. Америка халықтары. 

Пререквизиттері: Археология, Қосалқы тарихи пәндер. 

Постреквизиттері: Еуропа мен Американың жаңа заман тарихы, Еуропа мен Американың қазіргі заман тарихы, 

Тарихнама. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теориялық материалдарды, негізгі тарихи ұғымдарды, терминдерді, 

курстың философиялық-әдіснамалық құралдарын білу. В. Еуропа және Америка елдері мен өңірлерінің тарихи 

ерекшеліктерін түсіну. С. Тарихи мәдениетті қалыптастыру, Батыс халықтарының тарихи дәстүрлеріне 

құрметпен қарау. Д. Шығыс аймақтары мен елдеріндегі өркениеттің қалыптасуы мен эволюциясының негізгі 

тарихи кезеңдерін, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын, Еуропа мен Америкадағы 
социумның, дәстүрлі қоғамдардың генезисі мен қызмет етуінің тарихи ерекшеліктерін, олардың ортағасырлық 

тарихтағы модернизациясын білу. Е. Мұрағат және мекеме құжаттарымен жұмыс істеу әдістерін меңгеру; 

мамандар мен тұтынушыларға, сондай-ақ маман еместерге кәсіби ақпаратты хабарлай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихи демография 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі дәуірден қазірге дейінгі демографиялық дамуды, тарихи демографияның 

дамуындағы қандай да бір проблеманы сипаттайтын теориялық мәселелерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тарихи демографияның қалыптасу және даму тарихы; тарихи ретроспективадағы 

демографиялық процестер, олардың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайға әсері мен өзара ықпал 
етуі; экологияның, экономиканың, әлеуметтік саланың демографиялық процестерге әсері мен өзара ықпал етуі. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану. 

Постреквизиттері: Әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстан Республикасы, Дүниежүзі тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа және қазіргі заман тарихы мәселелерін қарастыру кезінде алынған 

мәліметтерді пайдалана білу. XIX-XX ғғ. халықтың әлеуметтік-этникалық құрылымы, халық санының өзгеру 

себептері туралы түсінікке ие болу. В. Халықтың демографиялық құрылымының өзгеруіне қоғамдық-саяси және 

әлеуметтік-экономикалық процестердің әсерін талдауды жүзеге асыру. С. Нақты тарихи-демографиялық 

мәселелерді зерделеу кезінде алынған білімді қолдану. Д. Тарихи зерттеулерде демография бойынша 

мәліметтерді пайдаланумен байланысты ғылыми әдебиеттерді талдай білу. E. Демографиялық процестерді қайта 

жаңартудың әдістемелік тәсілдерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақ халқының этногенезі 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан аумағындағы этногенездің күрделі процестерін ашу, олардың 

ерекшеліктері мен негізгі кезеңдерін көрсету. Қазақ халқының пайда болу проблемасын зерттеу кезінде 

Қазақстан жерінде орналасқан ежелгі тайпалардың өмір тарихына назар аудару. 

Курстың қысқаша мазмұны: Этногенез мәселесі. Қазақстан аумағындағы этникалық үрдістің негізгі кезеңдері 

мен ерекшеліктері. Қазақ этносының қалыптасуы. Қазақтардың этногенетикалық байланысы. Қазақ халқының 

қалыптасуы. Этникалық сана. "Қазақ" этнонимі. Қазақ жүздерінің пайда болуы. Жүздердің генезисі және рулық-
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тайпалық құрылымы. Тарихи ғылымда қазақ жүздерінің пайда болу мәселелерін зерттеу. Қазақ халқының 

қалыптасу процесін аяқтау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Археология, Қосалқы тарихи пәндер 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Деректану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ежелгі және орта ғасырлардағы тарихи-этномәдени процестердің негізгі 

кезеңдері мен ерекшелігін анықтау. В. "Көшпенді өркениет" феноменінің мазмұнын ашу. С. Түркі 

мемлекеттерінің қалыптасу ерекшеліктерін айқындау. Д. Қазақ халқының этногенезінде маңызды рөл атқарған 

қыпшақтар мен оғыздардың этникалық және саяси тарихын түсіндіру; - ежелгі және орта ғасырлардағы 
Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі Ұлы Жібек жолының мәнін көрсету. Е. Этнология 

ұғымдары мен арнайы терминологияны қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: ортағасырлық шығыс өркениетінің тарихы туралы терең және жан-жақты түсінік 

қалыптастыру, олардың даму жолдарының ерекшелігі, Шығыстағы тарихи үрдістің ерекше сипатына себепші 

болған факторлар туралы, алған білімдерін жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін теориялық және практикалық іс-

әрекет барысында қолдануға үйрету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курс мемлекеттер мен қоғамдастықтардың өзіндік даму үрдісін, Шығыс 

өркениетінің материалдық және рухани өмірін зерттейді. Курс барысында Азия және Африка елдерінің тарихы 
контекстінде маңызды құбылыстарды түсіндіретін ең маңызды тұжырымдамаларға шолу жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы. 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи процестің жүйелілігін, тұтастығын сипаттайтын тарихи фактілерді, 

негізгі оқиғаларды, құбылыстарды, процестерді, теорияларды, гипотезаларды қолдана білу. С. Өркениетті және 

формациялық көзқарастар тұрғысынан тарихи процесс теориясын, ортағасырлық Шығыс өркениеттері 

тарихының маңызды әдіснамалық концепцияларын, олардың ғылыми және дүниетанымдық негізін айқындау. Д. 

Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихын зерттеуде алынған ақпаратты қолдана алу. Е. Алынған білімді 

жазбаша деректермен жұмыс істеу барысында қолдану. 

 

5В01601-ТАРИХ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және тарихнама, деректеме мәселелері, 14 кредит 

БП ТК 
TPZhBMBOU 

2213 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 
3 4 

БП ТК TOIIA  2214 Тарихты оқытуда инновациялық және интерактивті әдістер 3 5 

КП ЖК KTTD 2301 Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректемесі 3 5 

5.2. Модуль - Инновациялық технологиялар және тарихнама, деректеме мәселелері, 14 кредит 

БП ТК TODOT 2213 Тарихты  оқытудағы  дамыта оқыту технологиясы 3 4 

БП ТК TPOSTOT 2214 Тарих пәнін оқытудағы сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 3 5 

КП ЖК KTTD 2301 Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректемесі 3 5 

6.1. Модуль - Қазақстан тарихының мәселелері және музейтану, 16 кредит 

КП ТК MAI 2302 Музеология және архив ісі 3 5 

КП ТК 
KZhOUAKT 

2303 
Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы  3 4 

КП ЖК KAR 2304 Қазақстандағы әкімшілік реформалар (XIXғ). 3 5 

БП   Педагогикалық практика 3 2 

6.2. Модуль - Отан тарихы және  тарихи демография, 16 кредит 

КП ТК MNKAID 2302 
Музеология негіздері және Қазақстандағы архив  ісінің  

дамуы 
3 5 

КП ТК TD  2303 Тарихи демография 3 4 

КП ЖК KOR 2304 Қазақстандағы әкімшілік реформалар (XIXғ). 3 5 

БП   Педагогикалық практика 3 2 
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7.1. Модуль -  Қазіргі заман және  тарихты оқыту әдістемесі, 18 кредит 

КП ЖК TOA  2305 Тарихты оқыту әдістемесі 4 5 

КП ЖК KZKT  2306 Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 4 4 

КП ТК ZhUTKZ  2307 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 4 4 

БП   Өндірістік (педагогикалық) практика 4 5 

7.2. Модуль - Жаһандық үдерістер және  қазіргі Қазақстан тарихы, 18 кредит 

КП ЖК TOA  2305 Тарихты оқыту әдістемесі 4 5 

КП ЖК KZKT  2306 Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 4 4 

КП ТК KRZhU 2307 Қазақстан Республикасы және  жаһандық  үдерістер 4 4 

БП   Өндірістік (педагогикалық) практика 4 5 

 

5.1 Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және тарихнама, деректеме мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихи пәндерді жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы:Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс мақсаты өмірлік бағыт-бағдар ретінде құндылықтарды айқындау, үштілді 

білім беруді ұйымдастыру қажеттілігі, бағалаудың критериалдық жүйесін қолдану, студенттерді өмірлік және 

оқу міндеттерін шешуде алған білімдерін қолдануға бағыттау болып табылады.    
Курстың қысқаша мазмұны: мектептегі ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмыстар негіздерімен 

таныстыру, педагогикалық қызметті жобалау, моделдеу және құруда қазіргі заманғы ұстанымдарды игеру, 

педагогикалық жобаларды, процестерді және оларды жүзеге асырудың нәтижелерін талдау және бағалау түрлері 

мен әдістерін игеру.   

Пререквизиттері: Білім беру менеджменті. Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиялары  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. балалар және педагогикалық ұжыммен тиімді өзара байланыс жасау үшін 

педагогикалық тілдесу технологиясын білу. В. түрлі типтегі педагогикалық жағдаяттарды олардың мазмұны және 

болашақ дамуы тұрғысынан талдай білуі; өзінің педагогикалық позициясын айқындауы; С. Әдістемелік 

әдебиетпен жұмыс жасау дағдысы, жаңаша ойлау және педагогикалық қызметтің шығармашылық сипаты. Д. 

Коммуникативтік дағдыларды дамытуы. Е. Ғылыми-пәндік салада терең білім мен кең көлемді эрудицияны 
қарастыратын жоғары кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихты оқытуда инновациялық және интерактивті әдістер 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: мектептегі инновациялық технологиялар тарихы өзара түсіністікке, өзара 

әрекеттесуге, ортақ шешім қабылдауға, сонымен бірге әр қатысушы үшін маңызды болатын диалогтық қарым-

қатынастарды ұйымдастыру мен дамытуды білдіреді. Интерактивті тренинг барысында студенттер сыни ойлауға, 

тиісті ақпаратты талдауға, балама пікірлерді қарастыруға, ойланатын шешімдер қабылдауға, талқылауға 

қатысуға және басқа адамдармен араласуға негізделген күрделі мәселелерді шешуге үйренеді. 

Курстың қысқаша мазмұны: Оқу үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу және болашақ мамандардың 
негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру бойынша тәрбие жұмысының жаңа формаларын зерттеу. Әр түрлі 

белсенді пішіндер мен оқыту әдістерін қолдану: проблемалық және ойын технологиялары, ұжымдық және топтық 

іс-әрекет технологиялары, белсенді оқытудың симуляциялық әдістері, нақты жағдайларды талдау әдістері, 

жобалардың әдісі, сөйлеуге дайындық, кәсіби маңызды мәселелерді талқылау, ынтымақтастықта оқыту, 

проблемалық жағдайларды жасау. 

Пререквизиттері: Білім беру менеджменті. Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиялары  

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер тарихи білім мен 

технологияны оқытудың негізгі әдістерін білуі керек. C) инновациялық және интерактивті технологиялар туралы 

тәжірибеде құзыретті білім беруді, сыни ойлауды және басқа да білімдерді пайдалана білу; C) тарихи материалды 

сапалы игеру үшін технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық 

адам ретінде өзін-өзі жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытуда инновациялық оқыту 
технологияларын қолдануға үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректемесі  

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан тарихы тарихнамасының және деректану теориясы, Қазақстан 

тарихының деректері, түрлері мен классификациясы, тарихи деректермен жұмыс жасау әдістері туралы 

білімдерді беру. Ғылыми монографиялармен және зерттеулермен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерінің негізгі 

принциптерін үйрету 
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Курстың қысқаша мазмұны: Деректану теориясы. Қазақстан тарихы тарихнамасының және Қазақстан 

тарихының деректері. Олардың түрлері мен классификациясы. Зерттеушінің тарихи деректермен жұмыс істеуінің 

негізгі кезеңдері. Деректанулық талдау. Қазақстан тарихы бойынша орыс деректері. Қазақстан тарихы бойынша 

антикалық деректер. Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы деректері. Қазақстан тарихы бойынша қытай 

деректері. Қазақстан тарихы бойынша еуропалық деректер. Қазақстан тарихы бойынша архив деректері. 

Шетелдік архив қорлары.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы.   

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи дамудың кезеңдеріне сай деректермен танысады және деректанулық 

білім алады; В) Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы 

зерттеулерді жүргізу үшін тарих ғылымның ұғымдары мен түсініктерін меңгеру. С) Ақпараттық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын оның ішінде мемлекеттік құпияны сақтау; кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі дерек 

көздеріндегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі; Д) Қарым-қатынас іскерілігі курстың 

белгілі-бір тақырыбы бойынша теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән 

бойынша базамен жұмыс дағдысын. Е) Деректермен, жылнамалармен, тарихи-әдеби құжаттармен, картамен 

жұмыс жасау іскерлігі. 

 

5.2. Модуль - Инновациялық технологиялар және тарихнама, деректеме мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тарихты  оқытудағы  дамыта оқыту технологиясы  

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудағы инновациялар - бұл оқытудың жаңа әдістемесі, білім беру мазмұнын 

ұйымдастырудың жаңа тәсілдері, білім беру нәтижесін бағалау әдістері. Бүгінгі білім беру қазіргі әлемнің 

сұраныстарына жауап беруі, жаңа әлеуметтік құбылыстарға қарап өзгеруі тиіс. 

Курстың қысқаша мазмұны: Осы оқытудың инновациялық әдістері жаңа заман тұлғасын - жоғары білімді 

маманды дайындауға бағытталған. Қазіргі 21 ғасыр жастары - олар ақпараттық ғасырдың адамдары, олармен 

жұмыс кезінде олардың өз бетінше танымдық қызметті ұйымдастыру біліктерін дамыту қажет; олардың себеп-

салдарлық және құрылымдық-функционалдық талдау жасау, зерттеу нысанының мәндік сипаттамаларын 

айқындау, салыстыру үшін критериилерді өз бетінше таңдау икемділік-дағдыларын дамыту. 

Пререквизиттері: Білім беру менеджменті. Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиялары  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. студенттердің білім беру процесін одан әрі жетілдіру үшін мектепте 

инновациялық технологияларды қолдану бойынша теориялық білімдердің қажетті көлемін меңгеруі; В. 

оқытудың интерактивті әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың (акт), соның ішінде компьютер мен Интернеттің дидактикалық негізделген құралдарын 

қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру; Е. болашақ оқытушылық 

қызметте оқытудың меңгерген дағдыларын қолдану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарих пәнін оқытудағы сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ганибаева Ж.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік орталарда бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ жаңа ортаны, оның ішінде ақпараттық іс-қимылдарды жасау 

үшін мұғалімдердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуды қамтамасыз ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін реформалаудың негізгі 

бағыттары. Инновациялық технологиялардың сапалық ерекшеліктері. Оқу тарихына инновациялық 

технологияларды енгізу ерекшеліктері. Сыни ойлау технологиясы және оның сапалы пайдалы қасиеттері. 

Студенттердің құзыретін кеңейту. 

Пререквизиттері: Білім беру менеджменті. Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиялары  

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті, 

В) тарихи білімнің, технологияның негізгі әдістерін білуі керек. C) құзыретті білім беруді, сын тұрғысынан 

ойлауды және инновациялық технологияларды меңгеруді қолдана білу; C) тарихи материалды сапалы игеру үшін 
технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық адам ретінде өзін-өзі 

жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын тәжірибеде қолдануға 

қабілетті. 

6.1. Модуль - Қазақстан тарихының мәселелері және музейтану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музеология және архив ісі  

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Архив және музей істерінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді,  мұрағат 

және мұражай істерінің әлемде, оның ішінде, Қазақстанда даму тарихын түсіндіру, мұрағат және мұражай 

мекемесінің қызметімен таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: «Архив» және «Музей»  ұғымы. Мұрағат және мұражай істерінің теориясы мен 

практикасы. Мұрағат және мұражай істерінің әлемде және Қазақстанда даму тарихы. Мұрағат және мұражай 

істерін ұйымдастыру. Мұрағаттағы ғылыми-анықтамалық аппараттар.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Музей», «Архив» ұғымын, музей және мұрағат ісін ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, қызметі мен оның Қазақстанда даму кезеңдерін білу; музей, мұрағат заңдылықтары мен 

мұрағаттану саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттар негізін білу; В. Өзінің кәсіби қызметінде музейтану, 

архивтану мен құжаттанудың түсінік аппаратын, нормативтік құқықтық актілерді пайдалану. С. Музейтану және 

мұрағаттану бойынша іргелі білімдерді қолдану қабілеті. Д. Экспонаттар, жәдігерлер,  құжаттарды жинақтау мен 

құндылығын бағалауда сараптау мәселесінде, оның ғылыми-анықтамалық аппаратында, сақтауды қамтамасыз 

етуде және оны түрлі мақсаттарда, сонымен бірге мұрағат құқығы, менеджмент және маркетингте қолдануда 

түлектердің білімін пайдалану қабілеті. Е. Экспонаттар, жәдігерлер, құжаттардың құндылығына сараптама 

жасауды, оны мұрағаттық сақтау немесе жойып жіберуге дайындық жүргізе білу; тарихи құжаттардың жинағын 

құрастыру үшін материалдар табу және іріктей білу;  музей, архив құжаттарымен және мекеме құжаттарымен 

жұмыс әдісін меңгеруі, өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, мәнжазба т.б. 

түрінде) ұсына білу іскерлігі. 

  
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

методологиялық бағыттарын, Ресей империясының отарлық үстемдігі кезеңіндегі қазақ халқының ұлт-азаттық 

қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: патша үкіметінің отарлық қанаушылығына қарсы қазақтардың ұлт-азаттық 

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарындағы жалпылылық пен 

айырмашылықты білу; мәселенің деректері және тарихнамасымен танысу. В. аталған кезеңдегі халық 

қозғалысының белсенділігін айқындаған жағдайлар мен заңдылықтарды түсіне білу. С. Мәселенің 

тарихнамасының дамуының басты бағыттарын айқындау. Д. Мәселе бойынша ғылыми әдебиеттер және 

деректермен өзбетінше жұмыс жасаудың дағдыларын; тарихи оқиғаларды талдау дағдыларын игеру; Е. Қазіргі 

заманғы оқиғаларды талдауға құзыретті болу, олардың өткеннің тарихи үдерістерінен байланыстылығын және 

тәуелділігінен айқындай білу.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы әкімшілік реформалар (XIX ғ). 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы бойынша білім алатын студенттер ХІХ ғ. жүргізіліп, қазақ 

қоғамының әлеуметтік, саяси, құқықтық және әкімшілік-территориялық құрылымына үлкен өзгерістер әкелген 

әкімшілік реформаларды оқиды.   

Курстың қысқаша мазмұны: Патша үкіметінің Қазақстандағы әкімшілік реформаларының алғышарттары мен 

салдары. Аталған мәселе бойынша жасалған зерттеулер және негізгі тарихи деректер. Патша үкіметінің 

аймақтағы реформаларының мақсатын ашу, оны талдау және тарихи маңызы.    

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әкімшілік реформалардың тарихын зерттеу бойынша нақты білімдерінің 

болуы. В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты бойынша білімдерін толықтырады. С. Қазақстанның ХІХ ғ. 

экономикасының тарихымен танысады. Д. Бірлескен жобалар мен шараларда басқа адамдармен бірге жұмыс 

жасау қабілетін қоса алғанда тиімді коммуникациялық және әлеуметтік дағдыларының болуы. Е. Патша 
үкіметінің қазақ халқына қатысты саясаты туралы терең білім алу.  

 

6.2. Модуль - Отан тарихы және  тарихи демография 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музеология негіздері және Қазақстандағы архив ісінің  дамуы  

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Музеология және Қазақстандағы архив ісінің теориясы мен практикасы туралы 

білімдерді,  архив ісінің әлемде, оның ішінде, Қазақстанда даму тарихын түсіндіру, архив мекемесінің 

қызметімен таныстыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Музей және архив ұғымы. Музеология және Қазақстандағы архив ісінің теориясы 

мен практикасы. Архив ісінің әлемде және Қазақстанда даму тарихы. Музеология және Қазақстандағы архив ісін 

ұйымдастыру. Архивтегі ғылыми-анықтамалық аппараттар.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері:Тарихты оқыту әдістемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музей және архив ұғымын, архив ісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, 

қызметі мен оның Қазақстанда даму кезеңдерін білу;  мұрағат заңдылықтары мен мұрағаттану саласындағы 

нормативті-әдістемелік құжаттар негізін білу; В. Өзінің кәсіби қызметінде архивтану мен құжаттанудың түсінік 

аппаратын, нормативтік құқықтық актілерді пайдалану. С. Мұрағаттану бойынша іргелі білімдерді қолдану 

қабілеті. Д. Құжаттарды жинақтау сараптау мәселесінде, оның ғылыми-анықтамалық аппаратында, сақтауды 

қамтамасыз етуде және оны түрлі мақсаттарда, сонымен бірге мұрағат құқығы, менеджмент және маркетингте 

қолдануда түлектердің білімін пайдалану қабілеті. Е. Құжаттарға сараптама жасауды, оны мұрағаттық сақтау 

немесе жойып жіберуге дайындық жүргізе білу; тарихи құжаттардың жинағын құрастыру үшін материалдар табу 

және іріктей білу; архив құжаттарымен және мекеме құжаттарымен жұмыс әдісін меңгеруі, өзіндік ғылыми 

ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, мәнжазба т.б. түрінде) ұсына білу іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тарихи демография 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі дәуірден қазірге дейінгі демографиялық дамуды, тарихи демографияның 

дамуындағы қандай да бір проблеманы сипаттайтын теориялық мәселелерді зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тарихи демографияның қалыптасу және даму тарихы; тарихи ретроспективадағы 

демографиялық процестер, олардың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайға әсері мен өзара ықпал 

етуі; экологияның, экономиканың, әлеуметтік саланың демографиялық процестерге әсері мен өзара ықпал етуі. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа және қазіргі заман тарихы мәселелерін қарастыру кезінде алынған 

мәліметтерді пайдалана білу. XIX-XX ғғ. халықтың әлеуметтік-этникалық құрылымы, халық санының өзгеру 
себептері туралы түсінікке ие болу. В. Халықтың демографиялық құрылымының өзгеруіне қоғамдық-саяси және 

әлеуметтік-экономикалық процестердің әсерін талдауды жүзеге асыру. С. Нақты тарихи-демографиялық 

мәселелерді зерделеу кезінде алынған білімді қолдану. Д. Тарихи зерттеулерде демография бойынша 

мәліметтерді пайдаланумен байланысты ғылыми әдебиеттерді талдай білу. E. Демографиялық процестерді қайта 

жаңартудың әдістемелік тәсілдерін меңгеру. 

 

7.1. Модуль -  Қазіргі заман және  тарихты оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 
Курсты оқытудың мақсаты: білім беру сапасын арттырудың басты бағыттарының бірі – педагогикалық 

технологияларды қолдану болып табылады. Қазақстан Республикасы әлемдік білім беру кеңістігіне енуге 

бағытталған жаңа білім беру жүйесін құрды. Білім беру парадигмалары өзгерді, соған орай тарихи білім берудің 

мазмұны жаңарды, жаңа көзқарастар мен ұстанымдар пайда болды. Заманауи қоғам мұғалімнің инновациялық 

қызметінің ғылыми-педагогикалық негіздерін үнемі зерттеуді, тарихи білім беру және тәрбиедегі қазіргі 

педагогикалық технологияларды зерттеу және игеру әдістерін жетілдіруді талап етеді.    

Курстың қысқаша мазмұны: ҚР білім беру жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары. Инновациялық 

технологиялардың сапалық ерекшеліктері. Тарихты оқытуға инновациялық технологияларды енгізудің 

ерекшеліктері. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы және оның сапалық тиімді қасиеттері. Білім алушылардың 

құзыреттіліктерін кеңейту. 

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Этнопедагогика, Психология және адам 

дамуы.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар білім берудегі менеджментті, тарихи 

білімге оқытудың негізгі әдістерін, технологияларды білуі қажет. В. практикада құзыретті оқыту, сыни ойлау, 

инновациялық технологиялар туралы басқа да білімдерді қолдана біледі. С. Тарихи материалды сапалы меңгеру 

технологиясын жасай алады. Д. Заманауи білім берудің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашыл тұлға ретінде 

өзін-өзі жетілдіру мақсатын қалыптастыру. Е. Тарихи пәндерді оқыту барысында оқытудың инновациялық 

технологияларын практикада қолдана білуі.      
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы, ұлттық мемлекетті 

құру кезеңдері туралы білімдерді қалыптастырады.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен салдары, 

егемендікке қол жеткізудің қазақстандық моделі және экономикалық дамуы, әлеуметтік жаңару мен ұлтаралық 

келісімді нығайтуға бағытталған саясат, жаңа тарихи сана мен дүниетанымды қалыптастыру саясаты, 
Қазақстанның қазіргі әлемдік қауымдастықтағы рөлі қарастырылады.   

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, Қазақстанның жана 

заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени дамуына тән өзіндік және 

заңдылықты қырларын білу және түсіну. В. Қарастырылып отырған кезеңнің басты проблемалары бойынша 

жүйелі білімдер беру. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды салыстырмалы-тарихи, тарихи-

типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. Студенттердің ғылыми баяндама, 

мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау; 

библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді үйрету; ұлттық тарихқа құрметпен 

қарауға тәрбиелеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман  

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі замандағы жаһандану үдерістері, оның тарихи бастаулары, бүгінгі 

көріністері мен тенденциялары туралы жан-жақты білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі; В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 
және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі; Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі; Е. Практикалық іс-әрекетте жаһандану 

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

7.2. Модуль - Жаһандық үдерістер және  қазіргі Қазақстан тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасы және  жаһандық  үдерістер  

Бағдарлама авторы: Маден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы жаһандандық үдерістерге тартылуы, 

шетелдермен ынтымақтастығы туралы жан-жақты білім беру болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы жаһандандық үдерістерге 

тартылуы, шетелдермен ынтымақтастығы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі; В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 

және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі; Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі; Е. Практикалық іс-әрекетте Жаһандану 

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.     
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8.1 Модуль – Жаңа замандағы шетел тарихы, 22 кредит 

БП ТК EAЕZhZT 3216 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

БП ТК KZhZT 3217 Қазақстанның жаңа заман тарихы   5 5/5 

КП МК TOA 3302 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5/5 

БП  Педагогикалық  практика 5 1/1 

БП ТК AAЕZhZT 3218 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы  6 6/6 

8.2 Модуль – Жаңа заман тарихы және тарихты оқыту әдістемесі, 22 кредит 

БП ТК BZhZT 3216 Жаңа замандағы Батыс тарихы 5 5/5 

БП ТК KT 3217 Қазақстанның XVII-XIX ғғ. тарихы 5 5/5 

КП МК TOA 3302 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5/5 

БП  Педагогикалық  практика 5 1/1 

БП ТК ShZhZT 3218 Жаңа замандағы Шығыс тарихы 6 6/6 

10.1 Модуль – Қазіргі замандағы тарих және әдістеме, 15 кредит 

БП ТК TOPShK 3222 Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 5 4/4 

БП ТК SOT 3223 Сыни ойлау технологиясы 6 5/5 

КП ТК EAEKZT 3303 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 6 6/6 

10.2 Модуль – Оқытудың жаңа технологиялары және қазіргі заман тарихы, 15 кредит 

БП ТК TOSOT 3222 Тарихты оқытудағы сындарлы оқыту теориясы 5 4/4 

БП ТК DOT 3223 Дамыта оқыту технологиясы 6 5/5 

КП ТК BEKZT 3303 Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 6 6/6 

11.1 Модуль – Өлкетану, деректану және тарихнама мәселелері, 14 кредит 

БП ТК TO 3224 Тарихи өлкетану 5 4/4 

КП ТК Der 3304 Деректану 5 5/5 

КП ТК Tar 3305 Тарихнама 6 5/5 

11.2 Модуль – Деректану және ғылыми зерттеу мәселелері, 14 кредит 

БП ТК AOT 3224 Ақтөбе облысының тарихы 5 4/4 

КП ТК KTD 3304 Қазақстан тарихының деректері 5 5/5 

КП ТК GZN 3305 Ғылыми зерттеу негіздері 6 5/5 

 

8.1 Модуль – Жаңа замандағы шетел тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы   
Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еуропа және Американың жаңа тарихы әлемдік тарихтың қазіргі заманмен тығыз 

байланысты бөлігі болып табылады. ХУІІ ғ. ағылшын буржуазиялық революциясынан бастап ХІХ ғ. соңынан 

дейінгі Еуропа және Америка елдері тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын, әлем тарихының маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде Еуропа және Американың тарихын оқу, білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Еуропаның қоғамдық-саяси дамуы. Ағылшын 

буржуазиялық революциясы. АҚШ-тың құрылуы. Ұлы француз буржуазиялық революциясы. ХІХ ғ. басындағы 

Франция. ХУІІІ ғ. Англия. Вена конгресі және оның салдары. Латын Америкасындағы тәуелсіздік үшін соғыстар 

(1810-1826 жж.). ХІХ ғ. 20-жж. Еуропадағы буржуазиялық революциялар. Франция 1815-1847 жылдарда. ХІХ ғ. 

бірінші жартысындағы Солтүстік Еуропа елдері. ХІХ ғ. бірінші жартысындағы Оңтүстік Еуропа елдері. АҚШ-

тағы азамат соғысы және оның салдары.   
Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихнама. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Студенттердің әлемдік тарихтың құрамдас бөлігі ретіндегі Еуропа және 

Америка елдерінің саяси тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білуі; В. Аталған пәнді оқудағы 

концептуалдық көзқарасы; Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуының ерекшеліктерін оқып білуі; С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды салыстырмалы-тарихи, 
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тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. Студенттердің ғылыми баяндама, 

мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау; 

библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді үйрету.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Ізбасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның жаңа заман тарихының» оқытылуы барысында сіз сол заманның 
басты мәселелерімен, Қазақ қоғамы мен мемлекетінің ХУІІІ – ХХ ғасыр басындағы дамуының ерекшеліктері 

және заңдылықтарымен танысу арқылы кәсіби тұрғыдан қалыптасу үдерісіне аяқ басасыз.    

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстанның ХУІІІ ғ. алғашқы отыз жылдығындағы әлеуметтік-экономикалық 

және ішкі саяси жағдайы. Қазақстанның Ресейге қосылуы (ХУІІІ ғ. 30-40 жж.). ХІХ ғ. екінші жартысындағы 

Қазақстанның әкімшілік-саяси жағдайы. Оңтүстік Қазақстанды жаулап алу. Қазақ жерлерінің Ресей империясына 

қосылуының аяқталуы. ХІХ ғ. екінші жартысында Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі және дамуы. 

Қазақстанның ХХ ғ. басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-

саяси дамуы.   

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Музейтану негіздері. 

Постреквизиттері: Тарихнама. Жаңа замандағы Шығыс тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: ХУІІІ – ХХ ғ. басындағы (1917 ж. дейінгі) Қазақстанның экономикалық, саяси 

және мәдени дамуына тән өзіндік және заңдылықты қырларын білу және түсіну. В. Қарастырылып отырған 
кезеңнің басты проблемалары бойынша жүйелі білімдер беру. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. 

Ғылыми интуиция негіздерін қалау; библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді 

үйрету; ұлттық тарихқа құрметпен қарауға тәрбиелеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы – әлем тарихының қазіргі 

заманмен тығыз байланысты бір бөлігі. Азия және Африканың шығыс елдерінің ХУІІ ғасырдан ХІХ ғ. соңына 
дейінгі жаңа тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын, әлемдік тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде 

Шығыс тарихын оқып білу.    

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Шығыстың қоғамдық саяси дамуы. Араб 

мемлекеттерінің тарихы мен дамуы. Сібір және Қиыр Шығыс халықтары. Қытай. Түркия. Орта Азия. Кавказ және 

Орталық Азия халықтарының мәдениеті.   

Пререквизиттері:Музейтану негіздері, Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: Студенттердің әлем тарихының маңызды бөлігі ретіндегі Азия және Африка 

елдері саяси тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білуі; В. Аталған пәнді оқудағы концептуалдық 

көзқарасы; Азия және Африка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының 

ерекшеліктерін оқып білуі; С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды салыстырмалы-тарихи, тарихи-
типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. Студенттердің ғылыми баяндама, 

мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау; 

библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді үйрету.   

 

8.2 Модуль – Жаңа заман тарихы және тарихты оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Батыс тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХУІІ ғ. екінші жартысы – ХІХ ғ. басындағы Батыс елдерінің тарихи дамуын 

қарастыру. Батыс өркениетінің дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту кезеңіндегі дамуының негізгі 

үрдістерін көрсету, Батыс елдеріндегі экономикалық, әлеуметтік-саяси және рухани дамуымен байланысты 
болған буржуазиялық қоғамның қалыптасу үрдістерін зерттеу; жетекші Батыс елдерінде ХУІІ-ХУІІІ ғғ. орын 

алған буржуазиялық революцияларды дәстүрлі қоғам негіздерін күйретуші және «тең құқылылар қоғамын» 

қалыптастырушы фактор ретінде қарастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа замандағы Батыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. 

Еуропалық мәдениеттің негізгі ерекшеліктері: рационализм, гуманизм, тарихилық. Еуропа мәдениетіне 

антикалық және христиандық мұраның ықпалы. Еуропалық мәдениеттің жаңа замандағы даму кезеңдері.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихнама. 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Батыс елдері тарихының негізгі категориальдық аппаратын, оның 

кезеңделуін, өркениеттердің негізгі тарихи типтерін және экономика мен мәдениетінің өзіндік ерекшеліктерін 

білуі; В. Тарихи үрдісті зерттеуде өркениеттік ұстанымды қолдана білуі; С. Өз ойларын еркін, сауатты және 

тәуелсіз жеткізу дағдыларын, өз бетінше білім алу және даму дағдыларын меңгеруі. Д. Коммуникативтік 

дағдыларды дамытуы, пікір-талас жүргізе білуі, топтық жұмыста курстастарымен пікір алмасуы. Е. 

Гуманитарлық білімдер саласында құзыретті болуы.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстанның ХVІІ-ХІХ ғғ. тарихы 

Бағдарлама авторы: Ізбасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның жаңа заман тарихының» оқытылуы барысында сіз сол заманның 

басты мәселелерімен, Қазақ қоғамы мен мемлекетінің ХУІІІ – ХХ ғасыр басындағы дамуының ерекшеліктері 

және заңдылықтарымен танысу арқылы кәсіби тұрғыдан қалыптасу үдерісіне аяқ басасыз.    

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстанның ХУІІІ ғ. алғашқы отыз жылдығындағы әлеуметтік-экономикалық 

және ішкі саяси жағдайы. Қазақстанның Ресейге қосылуы (ХУІІІ ғ. 30-40 жж.). ХІХ ғ. екінші жартысындағы 

Қазақстанның әкімшілік-саяси жағдайы. Оңтүстік Қазақстанды жаулап алу. Қазақ жерлерінің Ресей империясына 

қосылуының аяқталуы. ХІХ ғ. екінші жартысында Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі және дамуы. 

Қазақстанның ХХ ғ. басындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы. ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-

саяси дамуы.   

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Музейтану негіздері. 
Постреквизиттері: Тарихнама. Жаңа замандағы Шығыс тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: ХУІІІ – ХХ ғ. басындағы (1917 ж. дейінгі) Қазақстанның экономикалық, саяси 

және мәдени дамуына тән өзіндік және заңдылықты қырларын білу және түсіну. В. Қарастырылып отырған 

кезеңнің басты проблемалары бойынша жүйелі білімдер беру. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. 

Ғылыми интуиция негіздерін қалау; библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді 

үйрету; ұлттық тарихқа құрметпен қарауға тәрбиелеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Шығыс тарихы 
Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы – әлем тарихының қазіргі заманмен тығыз 

байланысты бір бөлігі. Азия және Африканың шығыс елдерінің ХУІІ ғасырдан ХІХ ғ. соңына дейінгі жаңа 

тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын, әлемдік тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шығыс 

тарихын оқып білу.    

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Шығыстың қоғамдық саяси дамуы. Араб 

мемлекеттерінің тарихы мен дамуы. Сібір және Қиыр Шығыс халықтары. Қытай. Түркия. Орта Азия. Кавказ және 

Орталық Азия халықтарының мәдениеті.   

Пререквизиттері:Музейтану негіздері, Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: Жаңа замандағы Шығыс елдерінің қалыптасу және даму тарихын білуі; Жаңа 
заман тарихы бойынша деректермен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін білуі; В. Әлемнің қазіргі жаратылыстық 

сипаты туралы білімдерді өзінің білім беру және кәсіби қызметінде қолдануы. С. Тарихи құбылыстардың заңдары 

мен заңдылықтарын талдау және салыстыру қабілеті. Өз бетінше жұмыс жасай білуі. Тарихи материалды жүйелі 

жеткізе білуі. Д. Тарихи оқиғалар мен құбылыстарды салыстыра біледі, маңызды тарихи ұғымдардың мәні мен 

мазмұнын түсіндіреді. Е. Тарихи карталарда Шығыс мемлекеттерінің орналасуын көрсетеді, тарихи құжаттар 

үзінділері бойынша талдау жасайды және пікір таластыра біледі, тарихи құбылыстарға өзіндік баға береді.    

 

10.1 Модуль – Қазіргі замандағы тарих және әдістеме 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 
Курсты оқытудың мақсаты: білім берудегі педагогтың шығармашылық даралығы ретіндегі педагогикалық 

шеберліктің мәнін пайымдау негізіндегі  алдағы кәсіби қызметінде студенттердің психолого-педагогикалық 

дайындығының тұтастығын қамтамасыз ету.   

Курстың қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберліктің ғылыми негіздері. Педагогикалық мәдениет және 

педагогикалық шеберлік. Педагогикалық техника және педагогикалық қызмет. Педагогикалық өзара байланыс 

технологиясы. Педагогикалық тілдесудің шеберлігі мен технологиясы. Педагогикалық мәдениет және 

педагогикалық шеберлік.   

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Педагогика, Инклюзивті білім беру.    

Постреквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. балалар және педагогикалық ұжыммен тиімді өзара байланыс жасау үшін 

педагогикалық тілдесу технологиясын білу. В. түрлі типтегі педагогикалық жағдаяттарды олардың мазмұны және 

болашақ дамуы тұрғысынан талдай білуі; өзінің педагогикалық позициясын айқындауы; С. Әдістемелік 

әдебиетпен жұмыс жасау дағдысы, жаңаша ойлау және педагогикалық қызметтің шығармашылық сипаты. Д. 

Коммуникативтік дағдыларды дамытуы. Е. Ғылыми-пәндік салада терең білім мен кең көлемді эрудицияны 

қарастыратын жоғары кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені оқып білу, психолого-педагогикалық 

ғылым жетістіктерін практикаға енгізу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Топтық жұмыстың технологиялық үдерісі бірнеше кезеңмен жүреді: тапсырманы 

орындауға дайындық, топтық және қорытынды бөлігі. Топтық тапсырманы орындауға дайындық танымдық 

міндеттерді (проблемалық жағдаятты) айқындаудан, жұмыстың реттілігі туралы нұсқамадан, топтарға 

дидактикалық материалды таратудан тұрады. Топтық жұмыс материалмен танысуды, топтағы жұмысты 

жоспарлауды, топ ішінде тапсырмаларды бөлуді, тапсырманы жеке орындауды, топта жеке жұмыс нәтижелерін 

талқылауды, топтың ортақ тапсырмасын талқылауды (ескерту, толықтыру, нақтылау, жалпылау) және топтық 

тапсырма нәтижелерін шығаруды қарастырады.  

Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Педагогика, Психология    
Постреквизиттері: Қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелер 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Аталған пәнді оқу үшін концептуальдық ұстанымды қалыптастыру; В. 

Білім беру процесінде жаңа технологияларды қолданудың ерекшеліктері. С. Оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық әдістерін салыстыру. Д. Практикада оқытудың инновациялық әдістерін қолдану; әдістемелік 

әзірлемелерді дайындау үдерісінде студенттердің шығармашылық қызметін белсенді ету. Е. Сыни ойлау және 

оқу, ғылыми материалдармен өзбетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәні қос құрлықтың жеке 
елдерінің тарихын қамтумен қатар, сол елдерде ХХ ғ. басынан ХХ ғ. басына дейінгі аралықта жүрген тарихи 

үдерісті оның бірлігі мен қайшылығында тұтас сипаттамасын ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан екі кезеңге бөлу: 1900-1945 жылдар және 1945 

жылдан бүгінгі күнге дейінгі уақыт. Әрбір кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас 

қалыптасты: АҚШ, Батыс Еуропа елдері; Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы 

елдері. Проблемалық тұрғыдан да қарастыру қолданылды. Бағдарлама мазмұнында халықаралық қатынастардың 

эволюциясы, әлеуметтік-саяси қозғалыстар (коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар), ҒТР 

және оның әлеуметтік және рухани салаға ықпалы, Батыстық өркениетке тән басқа да мәселелер мен үдерістер 

негізінен алғанда көрініс тапты.    

Пререквизиттері: Ежелгі Дүние тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әлем тарихының маңызды бөлігін құрайтын Еуропа және Америка 

елдерінің қазіргі заман тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білу. В. Аталған пәнді оқуда 

концептуалдық көзқарасты қалыптастыру; Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуының ерекшеліктерін зерттеу. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдаудың дағдыларын қолдану. Д. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін 

белсенді ету. Е. Ғылыми интуиция негіздері дағдыларының болуы; библиография құрастыру, баяндаманы 

талқылау, пікір-талас жүргізу икемділіктерінің болуы.        
 

10.2 Модуль – Оқытудың жаңа технологиялары және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы сындарлы оқыту теориясы 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарихты оқытудағы сындарлы оқытудың мәнін ашу; тарихты оқытуда 

интерактивті технологияларды қолданудың өзектілігін негіздеу, практикалық мысалдармен технологияларды 

қолданудың әдістерін қолдану.  

Курстың қысқаша мазмұны: Сындарлы оқыту. Инновациялық технологиялар: түсінігі, белгілері, қызметі. 

Қолданылу әдістері. Оқытудың интерактивті әдістері; тарихты оқытуға технологияларды енгізу.  

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Педагогика, Инклюзивті білім беру.    

Постреквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. студенттердің білім беру үдерісін одан әрі жетілдіру үшін мектепте 

инновациялық технологияларды қолдану бойынша қажетті теориялық білім деңгейін меңгеруі; В. Оқытудың 

интерактивті әдістері мен тәсілдерін қолдана біледі; С. Оқу үдерісінде ақпараттық – коммуникациялық 

технологияның (АКТ) дидактикалық негізделген құралдарын, оның ішінде, компьютер мен интернетті 

пайдалану; Д. тәрбиелік, оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстарының икемділік-дағдыларын игеру; Е. 

Оқытудың алған икемділік-дағдыларын болашақ оқытушылық қызметте қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Дамыта оқыту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарихты оқытудағы инновациялық технологиялардың мәнін ашу; тарихты 

оқытуда интерактивті технологияларды қолданудың өзектілігін негіздеу, практикалық мысалдармен 

технологияларды қолданудың әдістерін қолдану.  

Курстың қысқаша мазмұны: Инновациялық технологиялар: түсінігі, белгілері, қызметі. Қолданылу әдістері. 

Оқытудың интерактивті әдістері; тарихты оқытуға технологияларды енгізу.  

Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Педагогика, Психология    

Постреквизиттері: Қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелер 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. студенттердің білім беру үдерісін одан әрі жетілдіру үшін мектепте 

инновациялық технологияларды қолдану бойынша қажетті теориялық білім деңгейін меңгеруі; В. Оқытудың 

интерактивті әдістері мен тәсілдерін қолдана біледі; С. Оқу үдерісінде ақпараттық – коммуникациялық 
технологияның (АКТ) дидактикалық негізделген құралдарын, оның ішінде, компьютер мен интернетті 

пайдалану; Д. тәрбиелік, оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстарының икемділік-дағдыларын игеру; Е. 

Оқытудың алған икемділік-дағдыларын болашақ оқытушылық қызметте қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс екі құрлықтың жекелеген елдерінің тарихын қамтуымен қатар, сол елдерде 

ХХ ғ. басынан ХХ ғ. басына дейінгі аралықта жүрген тарихи үдерісті оның бірлігі мен қайшылығында тұтас 

сипаттамасын ашып көрсетеді.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан екі кезеңге бөлу: 1900-1945 жылдар және 1945 
жылдан бүгінгі күнге дейінгі уақыт. Әрбір кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас 

қалыптасты: АҚШ, Батыс Еуропа елдері; Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы 

елдері. Проблемалық тұрғыдан да қарастыру қолданылды. Бағдарлама мазмұнында халықаралық қатынастардың 

эволюциясы, әлеуметтік-саяси қозғалыстар (коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар), ҒТР 

және оның әлеуметтік және рухани салаға ықпалы, Батыстық өркениетке тән басқа да мәселелер мен үдерістер 

негізінен алғанда көрініс тапты.    

Пререквизиттері: Ежелгі Дүние тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әлем тарихының маңызды бөлігін құрайтын Еуропа және Америка 

елдерінің қазіргі заман тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білу. В. Аталған пәнді оқуда 

концептуалдық ұстанымды қалыптастыру; С. Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуының ерекшеліктерін зерттеу. Д. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдаудың дағдыларын қолдану. Е. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін 

белсенді ету.  
11.1 Модуль – Өлкетану, деректану және тарихнама мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихи өлкетану 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі уақыттағы мектеп өлкетануының негізгі ерекшеліктерін – жоғары 

идеялылығы, қоғамдық пайдалы бағыттылығы, оның іздеу-зерттеу сипатын оқып білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тарихи өлкетану – бұл мектеп оқуының жеке пәні емес, керісінше жергілікті 
материалдар бойынша оқыту және тәрбиелеу қағидасы. Өлкетану жұмыстары сабақтарда, факультативтік 

сабақтарда, сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыста жүргізіледі. Өлкетану оқушыларда ғылыми дүниетаным, 

тұлғаны өнегелік және сенімділік тәрбиелеудің қалыптасуына ықпал ететін білім сапасын көтерудің маңызды 

құралына айналды. Тарих сабақтарындағы өлкетану. Өлкетану сабақтары. Өлкетану бойынша факультативтік 

сабақтар. Өлкетану бойынша кластан тыс жұмыстар. Тарихи-өлкетану үйірмесі. Музейге экскурсия. Тарихи-

өлкетану конференциясы. Тарих сабағында және кластан тыс қызметте оқушыларды патриоттық және 

өлкетанулық тәрбиелеу.   

Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Археология, Этнология, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Тарихнама, Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Оқушының ойлау қызметін белсенді етеді, сабақтардың әдістемесін 

түрлендіруге мүмкіндік береді, тарихты оқытуға нақтылық пен сенімділікті енгізеді, оқушыларды патриоттық 

тәрбиелеуге қатысады. В. Өлкетанушылық жұмыстар студенттерге жергілікті халықпен сантүрлі байланыстар 

орнатуға көмектеседі, олардың қоғамдық пайдалы қызметке қатысуын ынталандырады. С. Жергілікті 

материалдар негізінде жерлестердің маңызды тарихи оқиғаларға қатысуы ашылады, біздің мемлекеттің 

дамуындағы, оның күш-қуатының артуындағы өлкенің шаруашылық, экономикалық және мәдени маңызы 

көрсетіледі, бұл жастарды патриоттық тәрбиелеуге ықпал етеді. Д. Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық 

даму ерекшеліктерін талдау. Е. Аймақты басқару жүйесі, оның әкімшілік құрылымы бойынша білімдерді алу; 
өңір тарихының құжаттық деректерімен жұмыс жасау, картамен жұмыс дағдыларын игеру.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Деректану 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес студенттерге деректанудың 

теориясы мен методологиясы саласындағы мәліметтерді зерттеу мен сақтаудың негізгі принциптері мен әдістерін 

оқыту қажет.   

Курстың қысқаша мазмұны: Деректануды зерттеудің пәні мен нысаны. Тарихи деректерді идентификациялау. 

Мәліметтер жинау, сыныптау, сыни талдау және жариялау. Зерттеушінің деректермен жұмыс жасауының негізгі 

кезеңдері. Қазақстанның тарихи деректері, олардың түрлері. Архив мәліметтерінің маңызы. Шетел тарихының 

деректері, оларды сыныптау.  
Пререквизиттері: Орта ғасырлар тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихи демография, Тарихнама 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. деректанудың негізгі категориалдық аппаратын білу; В. Деректерден 

шынайы ақпаратты алу әдістерін практикада қолдану; С. Қазақстан тарихы бойынша дерек түрлерін және 

олармен жұмыс кезеңдерін білу; Д. Курстың нақты тақырыбы бойынша теориялық білімдерді игеруге 

бағытталған өзбетінше жұмыстарды орындау, пән бойынша базамен, ғылыми әдебиетпен жұмыс. Е. Жаңа 

концептуалдық ұстанымдарды бағалау және оларды деректанулық талдау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихнама 

Бағдарлама авторы: Хибина Д.Қ. 
Курсты оқытудың мақсаты: тарихнаманың теориясы мен методологиясы саласындағы мәліметтерді зерттеу 

мен сақтаудың негізгі принциптері мен әдістерін оқыту.   

Курстың қысқаша мазмұны: Әлем тарихының тарихнамасы. Жаңа және қазіргі заман тарихын кезеңдеу 

мәселесі. Шетел тарихының тарихнамасы. Тарихи көзқарастар. Концепциялар мен мектептер.   

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Жаңа және қазіргі замандағы Шығыс және Батыс елдерінің тарихи 

дамуының негізгі кезеңдерін білуі және түсінуі. В. Тарихтың негізгі кезеңдерін  бөле білуі. Маңызды фактілер 

мен терминдерді білуі. С. Жалпы тарихи заңдылықтар мен белгілі бір тарихи дәуірлерде орын алған 

заңдылықтарды айқындау қабілеттілігі. Д. Қазіргі мемлекеттерді бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау 

қабілеті. Е. Аталған пәннің проблемасына қатысты тарихи зерттеу әдістерін қолдана білуі. Кәсіби және тұлғалық 
өсуге ұмтылушылығы, кәсіби қызмет дағдыларының болуы.      

 

11.2 Модуль – Деректану және ғылыми зерттеу мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі дәуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі Ақтөбе өңірі тарихының кезеңдерін 

білуі. 

Курстың қысқаша мазмұны: тарихи дәуірлер бойынша тарихи оқиғалар мен процестерді айқындау, олардың 

тарихи дамудағы орны. Тарихи оқиғаларды, процестерді, тарихи тұлғаларды бағалау. Білім көздерімен, оқу 

әдебиеттерімен, тарихи құжаттармен, картамен жұмыс.  
Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Археология, Этнология, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Тарихнама, Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Ежелден бас қазіргі уақытқа дейінгі Ақтөбе облысының тарихы бойынша 

деректер материалдарын игеруі. В. Халықтың әлеуметтік жағдайын көрсетуде өңірдің экономикалық дамуының 

ерекшеліктерін талдау. С. Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктерін талдау. Д. 

Аймақты басқару жүйесі, оның әкімшілік құрылымы бойынша білімдерді алу; Е. Өңір тарихының құжаттық 

деректерімен жұмыс жасау, картамен жұмыс дағдыларын игеру.      
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан тарихы деректануының теориясы мен методологиясын зерттеу; 

Қазақстан тарихы бойынша қолда бар деректерді зерттеу, олармен жұмыс әдістемесі.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан деректануы бойынша нақты білімдерді қалыптастыру; ғылыми зерттеу 

дағдылары және оның процедурасы; тарихи деректерді айқындау; деректерді сыныптау. Деректанулық талдау.   

Пререквизиттері: Ежелгі Дүние тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы. 
Постреквизиттері: Тарихи демография, Тарихнама 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. тарихи даму кезеңдері бойынша деректермен танысу; В. түлектердің 

құжаттардың құндылығын сараптау және толықтыру, оларға ғылыми-анықтамалық аппарат, оларды түрлі 

мақсаттарда қолдану мәселелері бойынша білімдерді пайдалану қабілеттілігі; С. Ақпараттық қауіпсіздік, оның 

ішінде мемлекеттік құпиялық  талаптарын сақтау, кәсіби міндеттерді шешу үшін деректермен жұмыс жасау 

барысында талдаушылық дағдыларын қолдана білуі. Д. Басқа адамдармен бірлескен жобалар мен шараларда 

жұмыс жасау қабілеттілігін қоса алғанда тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдылардың болуы. Е. 

Мәліметтермен, хроникамен, тарихи және әдеби құжаттармен жұмыс жасай білуі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 
Курсты оқытудың мақсаты: тарих ғылымының басым бағыттарының дамуы, методологиялық негіздері және 

категориялары туралы және курстың басқа теориялық мәселелері туралы объективті білімдер беру. Студенттерде 

қазіргі қоғам дамуындағы тарих ғылымының орны, гуманистік табиғаты мен әлеуметтік рөлі туралы, кәсіби-

тұлғалық өсу мүмкіндіктері туралы түсініктерді қалыптастыру, ғылыми дүниетанымның қалыптасуына, халық 

тарихына қатыстылық сезімін қалыптастыруға ықпал ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: курс бойынша негізгі терминдер мен ұғымдар; тарих ғылымы туралы; негізгі 

тарихи тұжырымдамалар туралы; тарихи ақиқатқа қойылатын талаптар туралы адамзат тарихын зерделеудің 

негізгі әдістері мен ұстанымдары туралы; тарихи жаңсақтыққа жол беру себептері туралы; жалпыадамзаттық 

құндылықтардың мәнін түсіну және аша білу; тарихи оқиғалар мен құбылыстарды ашуда нақты материалды 

пайдалану қажеттілігі туралы. 

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Археология, Ежелгі дүние тарихы. 
Постреквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Алынған білімдер базасындағы өлкетану жұмыстарының негізгі кезеңдерін 

білу және түсіну; В. Жазбаша және басқа деректерді, қала және облыс музейлеріндегі өлкетану материалдарын 

талдауды білу. Тарихтың негізгі кезеңдерін айқындай білуі. С. Өлкетану материалдарымен және дереккөздерімен 

(материалдық және рухани мәдениет жәдігерлері) жұмыс істеу қабілеті; Д. Өзбетінше жұмыс істей білуі; Тарихи 

материалды  жүйелі жеткізе білуі. Е. Архив және музейлерден өлкетану материалдарын іздеу және өңдеу. 
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9.1 Модуль - Қазіргі заман тарихы, деректануы және әдістемесі, 15 кредит 

КП ТК EAEKZT 3302 
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
5 4 

КП ТК AAEKZT  3303 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 4 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5 

БП  Педагогикалық практикасы 6 2 

9.2 Модуль - Тарих, деректану және әдістеме, 15 кредит 

КП ТК BEKZT 3302 Батыс  елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 5 4 

КП ТК ShEKZT 3303 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 5 4 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5 

БП  Педагогикалық практикасы 6 2 
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9.1 Модуль - Қазіргі заман тарихы, деректануы және әдістемесі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәні қос құрлықтың жеке 

елдерінің тарихын қамтумен қатар, сол елдерде ХХ ғ. басынан ХХ ғ. басына дейінгі аралықта жүрген тарихи 

үдерісті оның бірлігі мен қайшылығында тұтас сипаттамасын ашып көрсетеді.   
Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан Еуропа және Америка елдерінің жаңа және 

қазіргі заман. Әрбір кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас қалыптасты: АҚШ, Батыс 

Еуропа елдері; Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы елдері. Проблемалық тұрғыдан 

да қарастыру қолданылды. Бағдарлама мазмұнында халықаралық қатынастардың эволюциясы, әлеуметтік-саяси 

қозғалыстар (коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар), ҒТР және оның әлеуметтік және 

рухани салаға ықпалы, Батыстық өркениетке тән басқа да мәселелер мен үдерістер негізінен алғанда көрініс 

тапты.    

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Еуропа және Америка елдерінің ортағасырлар тарихы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әлем тарихының маңызды бөлігін құрайтын Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білу. В. Аталған пәнді 
оқуда концептуалдық көзқарасты қалыптастыру; Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуының ерекшеліктерін зерттеу. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдаудың дағдыларын қолдану. Д. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін 

белсенді ету. Е. Ғылыми интуиция негіздері дағдыларының болуы; библиография құрастыру, баяндаманы 

талқылау, пікір-талас жүргізу икемділіктерінің болуы.        
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 
Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Азия және Африка елдерінің тарихының теориялық және практикалық мәселелері 
бойынша студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.    

Курстың қысқаша мазмұны: Азия және Африка халықтарының тарихын оқуда тарихи процестерді кезеңдеу, 

дәуірлеудің дәстүрлі түрлерінің рөлі. Шығыста капитализмнің пайда болуының бастапқы кезеңін және оның 

мәндік ерекшеліктерін айқындау. Ескі, отарлық және жартылай отарлық құрылымдарды модернизациялау.   

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Еуропа және Америка елдерінің ортағасырлар тарихы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 

қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазіргі замандағы Азия және Африка елдерінің орны мен рөлін пайымдауда түрлі теориялық көзқарастардың 

шынайы мақсаттарын көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Азия және 
Африка елдерінің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын көрсету; капитализмнің әлемдік 

жүйесінің орнығуы мен оның Азия және Африка елдерінің одан әрі дамуына ықпалы     мәселелерінде құзыретті 

болуы.   

9.2 Модуль - Тарих, деректану және әдістеме 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс екі құрлықтың жекелеген елдерінің тарихын қамтуымен қатар, сол елдерде 

ХVI ғ. басынан ХХ ғ. басына дейінгі аралықта жүрген тарихи үдерісті оның бірлігі мен қайшылығында тұтас 

сипаттамасын ашып көрсетеді.   
Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман. Әрбір 

кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас қалыптасты: АҚШ, Батыс Еуропа елдері; 

Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы елдері. Проблемалық тұрғыдан да қарастыру 

қолданылды. Бағдарлама мазмұнында халықаралық қатынастардың эволюциясы, әлеуметтік-саяси қозғалыстар 

(коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар), ҒТР және оның әлеуметтік және рухани салаға 

ықпалы, Батыстық өркениетке тән басқа да мәселелер мен үдерістер негізінен алғанда көрініс тапты.    

Пререквизиттері: Ежелгі Дүние тарихы, Еуропа және Америка елдерінің ортағасырлар тарихы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әлем тарихының маңызды бөлігін құрайтын Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білу. В. Аталған пәнді 

оқуда концептуалдық ұстанымды қалыптастыру; С. Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуының ерекшеліктерін зерттеу. Д. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдаудың дағдыларын қолдану. Е. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін 

белсенді ету.  
  
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің  қазіргі заман тарихы 
Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдері тарихының теориялық және практикалық мәселелері бойынша 

студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Курстың қысқаша мазмұны: Шығыстың қазіргі заманға қарай қоғамдық-саяси дамуы. Араб мемлекеттерінің 

тарихы мен дамуы. Сібір және Қиыр Шығыс халықтары. Қытай. Түркия. Орта Азия. Кавказ және Орталық Азия 

халықтарының мәдениеті.  

Пререквизиттері: Ортағасырлардағы Батыс және Шығыс тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Шығыс елдерінің қазіргі замандағы қалыптасу және даму тарихын білу; 

қазіргі заман тарихының деректерімен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін білу. В. Білім беру және кәсіби 
қызметінде әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстық сипаты туралы білімдерді қолдануы. С. Тарихи 

құбылыстардың заңдылықтарын талдау және салыстыру қабілетінің болуы; өзбетінше жұмыс жасай алуы; тарихи 

материалды жүйелі баяндай білуі. Д. Тарихи құбылыстар мен оқиғаларды салыстыра білуі, маңызды тарихи 

ұғымдардың мәні мен мазмұнын түсіндіре білуі. Е. Тарихи картада Шығыс елдерінің орналасуын көрсете білуі, 

тарихи құжаттар бойынша талдау және пікір-талас жүргізе білуі, тарихи құбылыстарға өзіндік баға беруі.         

 

5В011400 – ТАРИХ 
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11.1 Модуль – Қазіргі замандағы шетел және Қазақстан тарихы, 25 кредит 

БП ТК EAЕKZT 4225 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП ТК AAEKZT 4226 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП ТК KKKT 4227 Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы 7 5/5 

БП  Өндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

11.2 Модуль – Дүниежүзі және Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 25 кредит 

БП ТК BEKZT 4225 Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП ТК ShEKZT 4226 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП ТК KT 4227 Қазақстанның ХХ ғ. тарихы 7 5/5 

БП  Өндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

11.3 Модуль – Қазақстан және дүниежүзінің ХХ ғ. тарихы, 25  кредит 

БП ТК ShEEKZT 4225 Шығыс Еуропа елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП ТК 
ShEEOZhK 

4226 
Шығыс Еуропа елдеріндегі отарлық жүйенің күйреуі 

7 5/5 

БП ТК KHT 4227 ХХ ғ. Қазақстан халқының тарихы 7 5/5 

БП  Өндірістік (педагогикалық) практика 8 10 

14.1 Модуль – Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты, 23 кредит 

КП ТК HKKRSS 4308 Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 7 5/5 

КП ТК KATR 4309 Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар 7 4/4 

КП ТК PUKS 4310 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 7 4/4 

КП ТК ATAKZhE 

4311 

Әлем тарихындағы ағартушылық қозғалыстар: жалпылылығы 

және ерекшелілігі  (XVIII-XIX ғғ.) 

7 5/5 

БП  Дипломалды практика  8 5/5 

14.2 Модуль – Әлем және Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, 23 кредит 

КП ТК HKT 4308 Халықаралық қатынастар тарихы (ХХ- XXI  ғғ.) 7 5/5 
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КП ТК UAKT 4309 Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 7 4/4 

КП ТК KMP 4310 Қазақстандағы миграциялық процестер (XIX –XX ғғ.) 7 4/4 

КП ТК KZAKT 4311 Қазақ зиялылары және Алаш қозғалысы тарихы 7 5/5 

БП  Дипломалды практика  8 5/5 

14.3 Модуль – Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, 23 кредит 

КП ТК KRSS 4308 ҚР сыртқы саясаты 7 5/5 

КП ТК BKUAK 4309 Батыс Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 7 4/4 

КП ТК KRККP  4310 Қазақстан Республикасының көші-қондағы процестер 7 4/4 

КП ТК KIMDT 4311 Қазақ зиялылары және Мемлекеттік Дума тарихы 7 5/5 

БП  Дипломалды практика  8 5/5 

 

11.1 Модуль – Қазіргі замандағы шетел және Қазақстан тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХХ ғ. басынан ХХІ ғ. басына дейінгі тарихи процесті оның бірлігі мен 

қайшылығын көрсете отырып, тұтастай сипатын ашып көрсету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан екі кезеңге бөлу: 1900-1945 жылдар және 1945 

жылдан бүгінгі күнге дейінгі уақыт. Әрбір кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас 

қалыптасты: АҚШ, Батыс Еуропа елдері; Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы 

елдері.  
Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әлем тарихының маңызды бөлігін құрайтын Еуропа және Америка 

елдерінің қазіргі заман тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білу. В. Аталған пәнді оқуда 

концептуалдық көзқарасты қалыптастыру; Еуропа және Америка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуының ерекшеліктерін зерттеу. С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен талдаудың дағдыларын қолдану. Д. 

Студенттердің ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін 

белсенді ету. Е. Ғылыми интуиция негіздері дағдыларының болуы; библиография құрастыру, баяндаманы 

талқылау, пікір-талас жүргізу икемділіктерінің болуы.        
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Азия және Африка елдерінің тарихының теориялық және практикалық мәселелері 

бойынша студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.    

Курстың қысқаша мазмұны: Азия және Африка халықтарының тарихын оқуда тарихи процестерді кезеңдеу, 

дәуірлеудің дәстүрлі түрлерінің рөлі. Шығыста капитализмнің пайда болуының бастапқы кезеңін және оның 

мәндік ерекшеліктерін айқындау. Ескі, отарлық және жартылай отарлық құрылымдарды модернизациялау.   

Пререквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 
оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 

қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазіргі замандағы Азия және Африка елдерінің орны мен рөлін пайымдауда түрлі теориялық көзқарастардың 

шынайы мақсаттарын көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Азия және 

Африка елдерінің қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын көрсету; капитализмнің әлемдік 

жүйесінің орнығуы мен оның Азия және Африка елдерінің одан әрі дамуына ықпалы     мәселелерінде құзыретті 

болуы.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E)  
Пәннің атауы: Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова Айнагүл Мейрамбековна 
Курсты оқытудың мақсаты: кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихының ерекшеліктері мен заңдылықтарын оқып, 

білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында (1917-1920 жж.). «Алаш» 

партиясы және «Алаш-Орда» үкіметі. Қазақстан «Кіші Қазан» саясатының жүргізілуі жылдарында (1925-1933 

жж.). ХХ ғ. 20-30 жж. кеңес өкіметінің мәдениет саласындағы саясаты. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында 

(1941-1945 жж.). Қазақстан «жылымық» жылдарында (1953-1964 жж.). Тың және тыңайған жерлерді игеру, 
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өнеркәсіптік құрылыс науқаны кезеңдеріндегі көші-қон үдерістері. Қазақстан қайта құру жылдарында. 1986 ж. 

Алматыдағы желтоқсан көтерілісі.     

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа 

тарихы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. ХХ-ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы негізгі оқиғаларды, қазақ халқының 

әлемдік тарихтағы орны мен рөлін, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы қарсаңындағы саяси және 

әлеуметтік-экономикалық дамуын білуі. В. Халықтың өмірлік потенциалын, дереккөздерден ақпараттарды алып, 
талдау және жалпылай білуі. С. Әрбір мәселе бойынша өзіндік қорытындылар жасауы.  Д. Студенттердің ғылыми 

баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін белсенді ете білуі. Е. Ғылыми 

және педагогикалық қызметінде библиография құрастыру, баяндаманы талқылау, пікір-талас жүргізе білуі 
 

11.2 Модуль – Дүниежүзі және Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс екі құрлықтың жекелеген елдерінің тарихын қамтуымен қатар, сол елдерде 

ХХ ғ. басынан ХХ ғ. басына дейінгі аралықта жүрген тарихи үдерісті оның бірлігі мен қайшылығында тұтас 

сипаттамасын ашып көрсетеді.   
Курстың қысқаша мазмұны: Курсты хронологиялық тұрғыдан екі кезеңге бөлу: 1900-1945 жылдар және 1945 

жылдан бүгінгі күнге дейінгі уақыт. Әрбір кезең бойынша жекелеген блоктарға бөлуден елтанулық көзқарас 

қалыптасты: АҚШ, Батыс Еуропа елдері; Оңтүстік, Орталық және Шығыс Еуропа елдері; Латын Америкасы 

елдері. Проблемалық тұрғыдан да қарастыру қолданылды. Бағдарлама мазмұнында халықаралық қатынастардың 

эволюциясы, әлеуметтік-саяси қозғалыстар (коммунистік, социалистік, жаңа демократиялық қозғалыстар), ҒТР 

және оның әлеуметтік және рухани салаға ықпалы, Батыстық өркениетке тән басқа да мәселелер мен үдерістер 

негізінен алғанда көрініс тапты.    

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Еуропа және Американың жаңа заман тарихы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер:  А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 
қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазіргі замандағы Батыс елдерінің орны мен рөлін пайымдауда түрлі теориялық көзқарастардың шынайы 

мақсаттарын көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Батыс елдерінің 

қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын көрсету; капитализмнің әлемдік жүйесінің орнығуы мен 

оның Батыс елдерінің одан әрі дамуына ықпалы мәселелерінде құзыретті болуы.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдері тарихының теориялық және практикалық мәселелері бойынша 
студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Курстың қысқаша мазмұны: Шығыстың қазіргі заманға қарай қоғамдық-саяси дамуы. Араб мемлекеттерінің 

тарихы мен дамуы. Сібір және Қиыр Шығыс халықтары. Қытай. Түркия. Орта Азия. Кавказ және Орталық Азия 

халықтарының мәдениеті.  

Пререквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер:  А. Шығыс елдерінің қазіргі замандағы қалыптасу және даму тарихын білу; 

қазіргі заман тарихының деректерімен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін білу. В. Білім беру және кәсіби 

қызметінде әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстық сипаты туралы білімдерді қолдануы. С. Тарихи 

құбылыстардың заңдылықтарын талдау және салыстыру қабілетінің болуы; өзбетінше жұмыс жасай алуы; тарихи 

материалды жүйелі баяндай білуі. Д. Тарихи құбылыстар мен оқиғаларды салыстыра білуі, маңызды тарихи 
ұғымдардың мәні мен мазмұнын түсіндіре білуі. Е. Тарихи картада Шығыс елдерінің орналасуын көрсете білуі, 

тарихи құжаттар бойынша талдау және пікір-талас жүргізе білуі, тарихи құбылыстарға өзіндік баға беруі.         

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ХХ ғ. тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХХ ғ. Қазақстан тарихының басты мәселелерімен, Қазақстанның революцияға 

дейінгі, кеңестік кезеңдегі және посткеңестік кезеңдегі тарихының ерекшеліктері және заңдылықтарымен 

таныстыру.   
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Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан ХХ ғ. басында, революция жылдарында, азаматтық қарсыластық 

жылдарында (1917-1920 жж.). «Алаш» партиясы және «Алаш-Орда» үкіметі. Қазақстан «Кіші Қазан» саясатының 

жүргізілуі жылдарында (1925-1933 жж.). ХХ ғ. 20-30 жж. кеңес өкіметінің мәдениет саласындағы саясаты. 

Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945 жж.). Қазақстан «жылымық» жылдарында (1953-1964 жж.). 

Тың және тыңайған жерлерді игеру, өнеркәсіптік құрылыс науқаны кезеңдеріндегі көші-қон үдерістері. 

Қазақстан қайта құру жылдарында. 1986 ж. Алматыдағы желтоқсан көтерілісі. Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігінің жариялануы. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік 

мәселелері.      
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа 

тарихы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихының негізгі оқиғаларын, қазақ халқының 

әлемдік тарихтағы орны мен рөлін, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы қарсаңындағы саяси және 

әлеуметтік-экономикалық дамуын білуі. В. Халықтың өмірлік потенциалын, дереккөздерден ақпараттарды алып, 

талдау және жалпылай білуі. С. Әрбір мәселе бойынша өзіндік қорытындылар жасауы.  Д. Студенттердің ғылыми 

баяндама, мәнжазба, презентация дайындауы барысында шығармашылық қызметін белсенді ете білуі. Е. 

Қазақстанның қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихының мәселелерін ашып көрсетуде 

құзыретті болуы.  

 

11.3 Модуль – Қазақстан және дүниежүзінің ХХ ғ. тарихы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс Еуропа елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс Еуропа елдері тарихының теориялық және практикалық мәселелері 

бойынша студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Курстың қысқаша мазмұны: Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық қатынастардың ерекшеліктері 

мен негізгі үрдістері. Орталық және Шығыс Еуропа елдеріндегі халықтық-демократиялық революциялар. 

Социализмнің әлемдік жүйесінің құрылуы және биполярлық әлемнің орнығуы. Шығыс Еуропа елдерінің қазіргі 

уақыттағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Биполярлық әлемнің күйреуі. Еуропа елдері 

көпполярлық әлемде.  
Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама. Қазақстанның жаңа тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 

қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. Алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазіргі замандағы Еуропа елдерінің орны мен рөлін пайымдауда түрлі теориялық көзқарастардың шынайы 

мақсаттарын көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Шығыс Еуропа елдерінің 

қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын көрсету; капитализмнің әлемдік жүйесінің орнығуы мен 

оның Батыс елдерінің одан әрі дамуына ықпалы мәселелерінде құзыретті болуы.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс елдеріндегі отарлық жүйенің күйреуі. 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курста афро-азиялық мемлекеттердің тарихи дамуының негізгі кезеңдері 

оқытылады, олардың тарихи эволюциясының ортақ және айрықша ерекшеліктері айқындалады.   

Курстың қысқаша мазмұны: Британдық Үндістан, Ауғанстан, Иран, Түркия ұлттық тәуелсіздік үшін күрес 

жолында, соғыс аралық кезеңдегі Араб елдері, Азия және Африка халықтары Екінші дүниежүзілік соғыс 

жылдарында, Солтүстік Африка және Таяу Шығыстың Араб елдері, Қытай, Жапония, Үндістан және Пәкістан, 

Иран, Түркия, Ауғанстан. Курста афро-азиялық аймақ елдерінің ішкі әлеуметтік-экономикалық және саяси 

үдерістерін, олардың әр елдердегі айрықша ерекшеліктерін оқуға ерекше назар аударылады. Үндістан, Пәкістан, 

Ауғанстан, Иран, Түркия және Египет, Сирия, Ирак, Тунис, Марокко, Алжир сынды араб елдері, Тропикалық 

және Оңтүстік Африка елдеріндегі тарихи үдерістер және даму тенденцияларына ерекше көңіл бөлінеді.   
Пререквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. шығыс елдерінің ұлт-азаттық қозғалысының ортақ және айрықша 

ерекшеліктерін білу; мәселенің тарихнамасы және деректерімен танысу. В. Аталған кезеңде халықтық 

қозғалыстардың белсенді болуының жағдайлары мен заңдылықтарын білу. С. Мәселенің тарихнамалық 

дамуының басты проблемаларын айқындау. Д. Мәселе бойынша ғылыми әдебиет және деректермен өзбетінше 

жұмыс жасаудың дағдыларын; тарихи оқиғаларды талдау, ғылыми әдебиет пен деректерді талдау дағдыларын 

меңгеруі. Е. Қазіргі заманғы оқиғаларды талдауға құзыретті болу, олардың өткеннің тарихи үдерістерінен 

байланыстылығын және тәуелділігінен айқындай білу.      
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ХХ ғ. Қазақстан халқының тарихы. 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде қазіргі этномәдени және этноконфессионалдық үдерістерді қоса 

алғанда Қазақстан халқының этникалық құрамының ғылыми сипаты жөнінде нақты түсінік қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Пәні мен міндеттері. Қазақстан халқының тарихы. Қазақстанның ХХ ғ. 

тың және тыңайған жерлерді игеру, өнеркәсіптік құрылыс кезеңдеріндегі көші-қон үдерістері. Қазақстанның 

қайта құру жылдарындағы және ХХІ ғасырға дейінгі халқы. 
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа 

тарихы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қазақстан халқының тарихын зерттеу саласында нақты білімдерді білуі. 

В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты туралы білімдерін толықтырады. С. Қазақстанның ХХ ғ. 

экономикасының тарихымен танысады. Д. Бірлескен жобалар мен шараларда басқа адамдармен бірге жұмыс 

жасау қабілетін қоса алғанда тиімді коммуникациялық және әлеуметтік дағдыларының болуы. Е. Үкіметтің 

халыққа қатысты саясаты туралы терең білім алу.  

 

14.1 Модуль – Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты  

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: пәнді оқу нәтижесінде студент Қазақстан Республикасының халықаралық 

қатынастарының негізгі бағыттарын білуі тиіс.  

Курстың қысқаша мазмұны: КСРО-ның ыдырауы және ТМД құрылуы. Қазақстан Республикасының ішкі 

саясаты. Қазақстан Республикасының еуропалық мемлекеттермен қарым-қатынасы. Қазақстан мен азиялық 

елдер арасындағы қарым-қатынас. ҚР және АҚШ-тың өзара қарым-қатынастары. Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігінің жұмысы. Дипломатиялық кадрларды дайындау жүйесі. Локальді жанжалдардың 

мәні мен түрлері. Аймақтық жанжалдардағы көпжақты дипломатияның рөлі. Қазақстанның халықаралық 

ұйымдарға мүше болуы. Қазақстанның ТМД орны мен рөлі. Қазақстанның әлемдік халықаралық қатынастардағы 

позициясы.   
Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама. Қазақстанның жаңа тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Халықаралық қатынастар және сыртқы саясаттағы негізгі теориялық 

мектептердің тарихын білу. Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихының отандық және шетелдік 

тарихнамасының теориясы мен методологиясын білу. В. Теориялық және методологиялық білімдерді практикада 

қолдану. С. Халықаралық қатынастардың тарихы мен теориясы бойынша зерттеулер нәтижелерін жариялай білуі. 

Д. Халықаралық қатынастар тарихының кезеңдері бойынша білімдерге сүйенеді және оларды ғылыми зерттеуде 

қолданады. Е. Халықаралық қатынастар және сыртқы саяси оқиғалардың себептері мен салдарын талдай біледі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар  
Бағдарлама авторы: Абдоллаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы бойынша білім алатын студенттер ХІХ ғ. жүргізіліп, қазақ 

қоғамының әлеуметтік, саяси, құқықтық және әкімшілік-территориялық құрылымына үлкен өзгерістер әкелген 

әкімшілік реформаларды оқиды.   

Курстың қысқаша мазмұны: Патша үкіметінің Қазақстандағы әкімшілік реформаларының алғышарттары мен 

салдары. Аталған мәселе бойынша жасалған зерттеулер және негізгі тарихи деректер. Патша үкіметінің 

аймақтағы реформаларының мақсатын ашу, оны талдау және тарихи маңызы.    

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа тарихы, Қазақстан тарихының 

деректануы  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Әкімшілік реформалардың тарихын зерттеу бойынша нақты білімдерінің 

болуы. В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты бойынша білімдерін толықтырады. С. Қазақстанның ХІХ ғ. 
экономикасының тарихымен танысады. Д. Бірлескен жобалар мен шараларда басқа адамдармен бірге жұмыс 

жасау қабілетін қоса алғанда тиімді коммуникациялық және әлеуметтік дағдыларының болуы. Е. Патша 

үкіметінің қазақ халқына қатысты саясаты туралы терең білім алу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: патша үкіметінің Қазақстандағы қоныстандыру саясатының ерекшеліктерін жан-

жақты зерттеу. Қазақстанның экономикасы мен демографиялық құрамындағы өзгерістер тарихын зерттеу.  
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Курстың қысқаша мазмұны: аталған курста патша үкіметінің Қазақстандағы қоныстандыру саясатының 

тарихына ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстан территориясына орыс шаруаларын қоныстандырудың мақсаты мен 

міндеттері, реформа уақытындағы жергілікті тұрғындардың жағдайы.   

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстан тарихының 

деректануы  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Патша үкіметінің отарлық саясатының әлеуметтік-экономикалық 

ерекшеліктерін білу; жаңа замандағы Қазақстан тарихы бойынша білімдерді жүйелеу. В. Ақпараттармен жұмыс 
жасап, талдап, салыстырып және қорытындылар шығара білу. С. Патша үкіметімен шаруаларды тарату 

саясатының принциптері мен саяси және экономикалық мақсаттарын анықтай білуі. Д. Орыс шаруаларын 

қоныстандыру мәселесіне қатысты деректермен жұмыс жасай білуі; қазақ жеріне қоныстандыру саясатының 

себептері мен салдарын айқындауды үйренеді. Е. Мәселені зерттеуде ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды 

қолданады.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік тарихтағы ағартушылық қозғалыс: жалпылылығы мен ерекшелігі (XVIII-XIX вв.) 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс ағартушылықтың мәні мен ұғымы туралы біртұтас түсініктер алу, 

ағартушылықтың феноменіне қатысты теориялық көзқарастармен таныстыру, әлемдік тарихтағы ағартушылық 

қозғалыстың қалыптасуы мен эволюциясының ортақ заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктеріне талдау жасау 
мақсатын қояды.  

Курстың қысқаша мазмұны: әлемдік тарихтағы ағартушылық қозғалыстың тарихнамасы; Ағартушылық 

дәуіріне тән ерекшеліктер. Еуропа қоғамдық және рухани өмірді модернизациялау жолында; Ресейдегі 

ағартушылық қозғалыстар. Қазақстанда ХІХ ғ. екінші жартысында ағартушылық ойдың қалыптасуы мен дамуы. 

Оңтүстік Орал мен Батыс Қазақстандағы халықтардың ағартушылық идеологиясының даму ерекшеліктері (ХІХ 

ғ. соңы).   

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының тарихнамасы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Ағартушылық ұғымының мәнін, ағартушылық мәні туралы түсініктің 

эволюциясын білу, Ағартушылық дәуірі қайраткерлерінің әлемдік тарихқа қосқан үлесін, әлемдік тарихтағы 

ағартушылық қозғалыстың қалыптасуы мен эволюциясының ортақ заңдылықтары мен ұлттық ерекшеліктерін 
зерттеу; В. Ағартушылық қозғалысы тарихының фактілерін бағалау және оларды сыни талдай білуі; тарихи 

оқиғалардың себептері мен салдарын айқындап, олардың аймақ, мемлекет және жалпы алғанда әлемнің 

дамуындағы рөлі мен маңызын бағалай білуі. С. Қандай да бір оқиғаның, құбылыс пен үдерістің дамуының ішкі 

логикасын ашып көрсету; түрлі тарихи фактілерді салыстыру, ондағы ортақ белгілер мен айырмашылықтарды 

айқындау; оқиға мен уақыт, оқиға мен тұлғаның арақатынасын айқындай білуі. Д. Өзбетінше жұмыс жасай білуі; 

тарихи материалды ғылыми лексиканы пайдалана отырып нақты әрі еркін баяндап, осы курстың ұғымдық 

аппаратын қолдана білуі; әлемдік тарихтағы ағартушылық қозғалыстың тарихына қатысты қазіргі ғылыми 

әдебиеттермен жұмыс жасай білуі. Е. Түрлі зерттеу гипотезалары мен концепцияларына салыстырмалы талдау 

жасайды; проблемалық мәселелер бойынша өзінің ойын жеткізеді және дәйектейді; әлемдік тарихтағы 

ағартушылық қозғалыстың тарихына қатысты ғылыми жұмыстарға өзбетінше тарихнамалық шолу жасайды.             

 

14.2 Модуль – Әлем және Қазақстан тарихының өзекті мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар тарихы (ХХ-ХХІ ғғ.) 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы бойынша теориялық 

білімдерді игеру, әлемдік саяси үдерістер контексінде біздің мемлекетіміздің сыртқы саясатының мәселелері 

туралы түсініктер беру болып табылады.   

Курстың қысқаша мазмұны: ХХ ғ. халықаралық жағдай. Әскери блоктардың құрылуы. Аймақтық 

жанжалдардың мәні мен түрлері. Аймақтық жанжалдарды көпжақты дипломатиялық реттеудің рөлі. 

Халықаралық ұйымдар. Қазақстан және БҰҰ. Қазақстан мен НАТО қарым-қатынастары. Қазақстанның ТМД рөлі 

мен орны. Қазақстанның жаһандық халықаралық қатынастардағы позициясы.  
Пререквизиттері: Еуропа және Американың жаңа заман тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы.   

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Халықаралық қатынастар тарихына қатысты негізгі теориялық 

мектептердің құрылу тарихын білу; халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихының отандық және 

шетелдік тарихнамасының теориясы мен методологиясын білу. В. Өзінің кәсіби қызметінде жаңа білімдерді 

қолдануы; ғылыми зерттеу бағдарламаларын өзбетінше талдау, ғылыми (теориялық) парадигмалар, ғылыми 

болжамдар жасауға, тиімді зерттеу әдісін, зерттеудің техникалары мен әдістерін таңдауға  қабілеттілігі. С. Тарихи 

материалды сапалы игеру технологиясын жасай біледі. Д. білім берудің жаңа парадигмаларына сәйкес 
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шығармашыл тұлға ретінде өзін-өзі жетілдіру мақсатын қалыптастырады. Е. Практикада тарихи пәндерді 

инновациялық технологиялармен оқытуды қолдана біледі.        

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

методологиялық бағыттарын, Ресей империясының отарлық үстемдігі кезеңіндегі қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: патша үкіметінің отарлық қанаушылығына қарсы қазақтардың ұлт-азаттық 

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректануы, Қазақстан тарихының 

тарихнамасы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарындағы жалпылылық пен 

айырмашылықты білу; мәселенің деректері және тарихнамасымен танысу. В. аталған кезеңдегі халық 

қозғалысының белсенділігін айқындаған жағдайлар мен заңдылықтарды түсіне білу. С. Мәселенің 

тарихнамасының дамуының басты бағыттарын айқындау. Д. Мәселе бойынша ғылыми әдебиеттер және 

деректермен өзбетінше жұмыс жасаудың дағдыларын; тарихи оқиғаларды талдау дағдыларын игеру; Е. Қазіргі 

заманғы оқиғаларды талдауға құзыретті болу, олардың өткеннің тарихи үдерістерінен байланыстылығын және 
тәуелділігінен айқындай білу.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы миграциялық процестер (ХІХ-ХХ ғғ.) 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанда ХІХ-ХХ ғғ. жүрген миграциялық процестерді оқып білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстандағы көші-қонның себептері, патша үкіметінің және кеңестік 

мемлекеттің көші-қондық саясаты, қоныстандыру саясаты және халықаралық қатынастар бағытындағы 

заңнамалар мен нормативтік-құқықтық құжаттар.   

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректануы  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 

қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. Алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазақстанға көші-қонды пайымдаудағы түрлі теориялық көзқарастардың шынайы мақсаттарын көлемді тарихи 

материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Көші-қон тарихын ашып көрсету мәселелерінде 

құзыретті болуы.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ зиялылары және Алаш қозғалысы тарихы. 

Бағдарлама авторы: Шинтемирова А.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ зиялы қауымының қалыптасуы, олардың әлеуметтік құрамы, білімі, 

қоғамдық-саяси қызметі тарихының теориялық және практикалық мәселелері бойынша студенттердің қажетті 

дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мәселенің тарихнамасы мен деректері. Қазақ зиялы қауымының қалыптасу 

тарихы, олардың әлеуметтік құрамы, білім деңгейі, саяси көзқарастарының қалыптасуы. Алаш партиясы, оның 

көшбасшылары. Алашорда үкіметінің құрылуы. Алашорда көшбасшыларының Кеңес үкіметіне көзқарасы. Алаш 

қозғалысына қатысушылардың қилы тағдырлары.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының 

тарихнамасы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 
қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. Алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазақ зиялы қауымының орны мен рөлін пайымдаудағы түрлі теориялық көзқарастардың шынайы мақсаттарын 

көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Қазақ интеллигенциясы мен Алаш 

қозғалысының қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын ашып көрсету мәселелерінде құзыретті 

болуы.   
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14.3 Модуль – Қазақстан тарихының өзекті мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ҚР сыртқы саясаты 

Бағдарлама авторы: Нурпеисова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихына қатысты 

теориялық білімдер беру; әлемдік саяси үдерістер контекстінде біздің мемлекеттің сыртқы саясатының 

мәселелері жөнінде түсініктер беру.    
Курстың қысқаша мазмұны: КСРО-ның ыдырауы және ТМД құрылуы. Қазақстан Республикасының ішкі 

саясаты. Қазақстан Республикасының еуропалық мемлекеттермен қарым-қатынасы. Қазақстан мен азиялық 

елдер арасындағы қарым-қатынас. ҚР және америкалық мемлекеттердің өзара қарым-қатынастары. Қазақстан 

Республикасының Сыртқы істер министрлігінің жұмысы. Дипломатиялық кадрларды дайындау жүйесі. Локальді 

жанжалдардың мәні мен түрлері. Аймақтық жанжалдардағы көпжақты дипломатияның рөлі. Қазақстанның 

халықаралық ұйымдарға мүше болуы. Қазақстан және БҰҰ. Қазақстан және НАТО қарым-қатынастары. 

Қазақстанның ТМД орны менн рөлі. Қазақстанның жаһандық халықаралық қатынастардағы позициясы.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстан тарихының деректануы  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. ҚР сыртқы саясаты саласындағы негізгі теориялық мектептердің құрылу 

тарихын білу; халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихының отандық және шетелдік тарихнамасының 

теориясы мен методологиясын білу. В. Өзінің кәсіби қызметінде жаңа білімдерді қолдану; ғылыми зерттеу 
бағдарламаларын өзбетінше талдау, ғылыми (теориялық) парадигмалар, ғылыми болжамдар жасауға, тиімді 

зерттеу әдісін, зерттеудің техникалары мен әдістерін таңдауға  қабілеттілігі. С. Тарихи материалды сапалы игеру 

технологиясын жасай біледі. Д. білім берудің жаңа парадигмаларына сәйкес шығармашыл тұлға ретінде өзін-өзі 

жетілдіру мақсатын қалыптастырады. Е. Практикада тарихи пәндерді инновациялық технологиялармен оқытуды 

қолдана біледі.        

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

методологиялық бағыттарын, Ресей империясының отарлық үстемдігі кезеңіндегі қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: патша үкіметінің отарлық қанаушылығына қарсы Батыс Қазақстан қазақтарының 

ұлт-азаттық көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының 

тарихнамасы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарындағы жалпылылық пен 

айырмашылықты білу; мәселенің деректері және тарихнамасымен танысу. В. аталған кезеңдегі халық 

қозғалысының белсенділігін айқындаған жағдайлар мен заңдылықтарды түсіне білу. С. Мәселенің 

тарихнамасының дамуының басты бағыттарын айқындау. Д. Мәселе бойынша ғылыми әдебиеттер және 

деректермен өзбетінше жұмыс жасаудың дағдыларын; тарихи оқиғаларды, тарихи әдебиеттер мен деректерді 
талдау дағдыларын игеру; Е. Қазіргі заманғы оқиғаларды талдауға құзыретті болу, олардың өткеннің тарихи 

үдерістерінен байланыстылығын және тәуелділігінен айқындай білу.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасының көші-қондағы процестер 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманауи халықаралық қатынастардың құрамдас бөлігі ретіндегі ҚР қазіргі көші-

қон үдерістерін оқып білу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы қазіргі көші-қон саясаты. Халықаралық 

қатынастар саласындағы заңнама және негізгі нормативтік-құқықтық құжаттар.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының 

деректануы  
Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. қазіргі көші-қон үдерістерін білу. В. түрлі тілдерде өзгермелі жаңа 

жағдайларға икемделе отырып, еркін ойлау мен жұмыс жасауға қабілетті болу. С. Бірлескен жобалар мен 

шараларда басқа адамдармен бірге жұмыс жасау қабілетін қоса алғанда тиімді коммуникациялық және 

әлеуметтік дағдыларының болуы; түлектердің музейлік теория мен практика мәселелерінде өз білімдерін 

пайдалану қабілеттілігі. Д. Басқалармен түрлі мәдени контексте біріге білуі; тарихи деректермен жұмыс жасай 

білуі. Е. Қазақ, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникация жасау; жаңалықтар мен 

өзгерістерді дұрыс қабылдау қабілеттілігі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ зиялылары және Мемлекеттік Дума тарихы 

Бағдарлама авторы: Орамах Ж.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ зиялы қауымының қалыптасуы, олардың әлеуметтік құрамы, білімі, 

Мемлекеттік Думадағы қоғамдық-саяси қызметі тарихының теориялық және практикалық мәселелері бойынша 

студенттердің қажетті дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мәселенің тарихнамасы мен деректері. Қазақ зиялы қауымының қалыптасу 

тарихы, олардың әлеуметтік құрамы, білім деңгейі, саяси көзқарастарының қалыптасуы, мұсылмандық фракция, 
зиялы қауым және Мемлекеттік Дума.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының 

тарихнамасы.  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Қажетті терминологиялық және категориальдық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен түсініктерді; экономикалық, саяси, әлеуметтік, мәдени сынды құрамдас бөліктерімен 

қоса алғанда тарихи үдерісті білуі. В. Алған білімдерін практикада қолдануы; өз көзқарасын еркін, сауатты және 

ашық түрде жеткізуі. С. Өз көзқарастарын еркін, сауатты және ашық түрде жеткізе білу дағдыларын меңгеруі; Д. 

Қазақ зиялы қауымының орны мен рөлін пайымдаудағы түрлі теориялық көзқарастардың шынайы мақсаттарын 

көлемді тарихи материалдар негізінде ашып көрсету дағдыларын білуі. Е. Мемлекеттік Дума мен қазақ 

интеллигенциясының қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихын ашып көрсету мәселелерінде 

құзыретті болуы.   

6В01602 – ТАРИХ- ДІНТАНУ 
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5. Модуль - Педагогика және жаңа технология, 15 кредит 

БП ЖК IBB 2203 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК BBMUP 2204 Білім беру менеджменті  3 5 

БП ЖК TOBZhU 2205 Тарихты оқытудағы бағалаудың жаңа үлгілері 4 5 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

6.1. Модуль -  Орта ғасырлар тарихы және құқық  негіздері, 15 кредит 

ЖБП ТК KBN 2105 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК KEOT 2206 Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 3 5 

БП ТК THT 2207 Түркі халықтарының тарихы   4 5 

6.2. Модуль - Кәсіпкерлік негіздері және алғашқы қоғам тарихы, 15 кредит 

ЖБП ТК KN 2105 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК AKKT 2206 Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 3 5 

БП ТК OTM 2207 Ортағасырлық түркілер мәдениеті 4 5 

7.1. Модуль - Қосалқы тарихи пәндер және ұлттық діндер, 15 кредит 

БП ТК EE  2208 Этнология және этнография 3 5 

БП ТК UD 2209 Ұлттық діндер  3 5 

БП ТК TIF 2210 Теология және ислам философиясы  4 5 

7.2. Модуль - Этнология және орта ғасырлақы діни дәстүр, 15 кредит 

БП ТК TE 2208 Теориялық этнология 3 5 

БП ТК OGEDD 2209 Орта ғасырлық Еуропадағы діни дәстүр 3 5 

БП ТК ВT 2210 Буддизм тарихы 4 5 

8.1. Модуль - Қазақтан тарихы және әлемдік діндер, 8 кредит 

БП ТК PYKS 2211 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 4 3 

БП ТК ADT 2212 Әлемдік діндер тарихы 4 5 

8.2. Модуль - Қазақтан тарихының мәселелері және христиан дінінің тарихы, 8 кредит 

БП ТК KAR 2211 ХІХ ғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар 4 3 

БП ТК HDK 2212 Христиан дінінің тарихы 4 5 

11.1.  Модуль - Тарихи демография және оқыту әдістемесі, 20 кредит 

БП ТК TPOKShT 3216 Тарихи пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі 5 5 

БП ТК TD 3217 Тарихи демография  4 3 

БП ТК TOA 3218 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5 

БП ТК KMIK 3219 Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 6 5 
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БП   Педагогикалық практика 6 2 

11.2.  Модуль - Тарихи пәндер және діни антропология 20 кредит 

БП ТК GPOKShT 3216 Гуманитарлы пәндерді оқытуда кәсіби шет тілі 5 5 

БП ТК KDT 3217 Қазақ диаспорасының тарихы 4 3 

БП ТК TOIT 3218 Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар  6 5 

БП ТК KMIK 3219 Қ. Яссауи және суфизм ілімі 6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 2 

 

5. Модуль - Педагогика және жаңа технология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге «инклюзия», «инклюзивті білім беру» түсініктері туралы, 

инклюзивті білім беруге, жоғары оқу орындарының инклюзивті білім беруді жүзеге асыру тәжірибесіне қатысты 

теориялық және практикалық білімдерді беру.   
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері, зерттеу нысаны және әдістері. Жоғары оқу 

орындарының инклюзивті білім беруді жүзеге асыру тәжірибесін бағалау. Инклюзивті білім беру. Мүгедектер 

мен мүмкіндігі шектеулі және денсаулығында ақауы мен мүгедектігі бар адамдар үшін жоғары білімнің 

қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ететін мамандар даярлау, ЖВЗ және мүгедектігі бар тұлғаларға 

инклюзивті білім беру саласындағы мамандардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру. Денсаулығы жағынан 

мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар. Мүгедектік. Білім беру ортасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Ежелгі және орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелер: А. Курсты аяқтаған студенттерде инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға 

қажетті құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс; В. Инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға қажетті педагогикалық 

шеберлікті қалыптастыру жолдарын, оның әдіс-тәсілдерін меңгеруі тиіс; С. Инклюзивті білім беруді жүзеге 
асыруға қажетті педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолында мұғалім қарулануы тиіс икемділік-

дағдыларды білуі; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін 

шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; Е. Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың 

инновациялық технологиясын практикада қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Білім беру менеджменті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тарих мамандығы бойынша болашақ ұстаздарын білім беру 

менеджменті жүйесінде жұмысқа дайындығын қалыптастыру. Олардың білім берудегі менеджменттің ролін 

анықтайтын негізгі көрсеткіштерімен таныстыру, үлгілер құрып, талдау жасауға, тиімді шешімдер қабылдауға 

үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын таңдауда бағдар беру болып табылады. Сондай-ақ, 
студенттің білім беру жүйесіндегі менеджментті зерттеуде басқару мәдениетін тәрбиелеу және басқарушылық 

ойлау, талдау қабілетін дамыту. Мектеп басшыларының еңбекті ұйымдастырудағы психологиялық-

педагогикалық аспектілері және кейбір ғылыми талаптарды, яғни нақтылы басқарушылық білімді мектеп 

тәжірибесіне енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әрбір адам ұйымдастырушылық және басқарушылық қатынастар жүйесінде өмір 

сүреді. Жыл өткен сайын бұл қатынастардың неғұрлым алуан түрлілігі келеңсіз басқарушылық жағдайларға 

әкеледі. Сәйкесінше, бұл жауап берудің белгілі стратегиясын, дұрыс шешім қабылдауды талап етеді. Қателікке 

ұрынбас үшін басқару теориясын, жалпы заңдар мен қағидаларды білу қажет. Басқару мәнін, негізінен әлеуметтік 

басқаруды (адам әлеуметтік үрдіс ядросы болғандықтар), оның ішкі құрылымын түсіну білімді басқарудың 

толықтай картинасын жасауға көмектеседі. 

Пререквизиттері: Психология және адам дамуы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы  
Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ұстаздың білім беру негізінде қалыптасатын тұлғааралық қатынастарға 

белсенді қатысушылардың бірі ретінде іс-әрекетіне көзқарастарды қалыптастыруы қажет; В. Негізгі мәселелер 

мәнін анықтап және оларды шешуде әртүрлі бағыттарға бағдар жасай алуы қажет; Басқарудың мәні мен 

механизмін білуі керек; С. Менеджменттің білім беру жүйесіндегі мәні, әдістері және принциптерімен танысуы 

керек; білім беру жүйесінде басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық дағдысын үйренуі қажет. Д. ҚР 

Заңын, құқықтық жүйенің негіздерін, менеджердің лауазымдық міндеттерін, мақсатқа жетуді ұйымдастыру 

жұмысының тиімділігін жетілдіре білуі тиіс; Е. Басқару үрдісіндегі қазіргі ақпараттық технологияны қолдануды 

меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы бағалаудың жаңа үлгілері  
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Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік ортада бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ, педагогтардың қызметін әдістемелік қолдауды дамытуды 

қамтамасыз ету үшін жаңа ортаны, соның ішінде ақпараттық ортаны жобалауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері, зерттеу нысаны және әдістері. «Критериалды 

бағалау» ұғымына түсінік беру. Жаңартылған білім беру мазмұны. Критериалды бағалау жүйесінің Қазақстан 

мектептеріне енгізілуі. Критериалды бағалаудың басты принцитері мен әдіс-тәсілдері. Студенттерді білім беру 

және әлеуметтік ортада бағалау технологияларын қолдануға дайындау. Педагогтардың қызметін әдістемелік 
қолдауды дамытуды қамтамасыз ету үшін жаңа ортаны, соның ішінде ақпараттық ортаны жобалау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курсты аяқтаған студенттерде критериалды бағалауды жүзеге асыруға 

қажетті құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс; В. Критериалды бағалауды жүзеге асыруға қажетті педагогикалық 

шеберлікті қалыптастыру жолдарын, оның әдіс-тәсілдерін меңгеруі тиіс; С. Критериалды бағалауды жүзеге 

асыруға қажетті педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолында мұғалім қарулануы тиіс икемділік-

дағдыларды білуі; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін 

шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; Е. Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың 

инновациялық технологиясын практикада қолдану іскерлігі. 

 

6.1. Модуль -  Орта ғасырлар тарихы және құқық  негіздері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр Саутбаева Салтанат Бакытжановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, дүниетанымын қалыптастыру, білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіру, құқықтық 

мемлекеттіліктің; Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 

мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық мемлекет. Конституциялық құқық. 

Конституциялық құрылымның негіздері. Еңбек құқығы. Қылмыстық Кодекс. Отбасы құқығы. Сынақ.  
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану) 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақстандық рухы биік азаматы ретінде дүниетанымын қалыптасады. Білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіріп, құқықтық 

мемлекеттіліктің; В.Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 

мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында дайын болып 

қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы 
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан территориясында орын алған тарихи 

процестерді, негізгі оқиғалар мен құбылыстарды, тарихи тұлғаларды оқыту, түсіндіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Қазақстан. Тас, қола, ерте темір дәуірлері. Қазақстан территориясында 

ежелгі дәуірде орын алған процестер. Тайпалық одақтар мен ерте орта ғасырлық мемлекеттер. ІІІ-Ү ғғ. Орталық 

Азиядағы саяси жағдай. Түрік этногенезі. Түрік қағанаты және Батыс Түрік қағанаты. Әуелгі ортағасырлық 

мемлекетттер (ҮІ-ІХ ғғ). ҮІ-ІХ ғғ. І жартысындағы отырықшы және көшпелі мәдениет, олардың өзара әсері. Х-

ХІІ ғғ. ортағасырлық мемлекеттер. ХІІ ғғ. материалдық және рухани мәдениет. ХІҮ–ХҮІІ ғғ. кейінгі 

ортағасырлық Қазақстан тарихы. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында. ХІҮ-ХҮ ғғ. ортағасырлық 

феодалдық мемлекеттер. Қазақстан аумағындағы этникалық процестер. Қазақ этногенезі. Қазақ хандығының 

құрылуы және нығаюы (ХҮ-ХҮІ ғғ. басы). ХҮІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы. ХҮІІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ 
халқының материалдық мәдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ халқының рухани мәдениеті. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстандағы әкімшілік реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ежелгі дәуірде орын алған тарихи процестерді, орта ғасырдағы 

мемлекеттердің пайда болуы мен оның даму тарихы туралы, орта ғасыр кезеңіндегі қазақ жеріндегі 

мемлекеттердің экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктері біледі; В. Дерекнамалық талдаудың қазіргі 

әдістеріне сәйкес ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихы туралы деректер мәтіндеріне талдау жасау,  

білімін практикада қолдану; С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан жерінде болған тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; Д. Тарихи ілімінің маңыздылығын оқып-үйренудің 
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маңызын көрсету отырып, тарихи құбылыстарды жаңаша, творчестволық тұрғыда түсінуге қол жеткізу; Е. Ежелгі 

және орта ғасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы туралы 

білім беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 

заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы.  

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 
халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

6.2. Модуль - Кәсіпкерлік негіздері және алғашқы қоғам тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы:  магистр Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқу бағдарламасы – бизнес-ойлау 

психологиясын тәжірибелік түрде оқыту, бизнес-идеяны таңдау дағдыларын алу, бизнес-модельдерді және 

негізгі кәсіпкерлік қызметті жоспарлауды үйренуді, маркетинг және кәсіпкерліктің мақсатты аудиториясымен 
жұмыс істеу дағдыларын, кәсіпкерлік ресурстарды сату және басқару стратегияларын, қаржылық модельдерді 

жобалау мен инвестицияларды тарту әдістерін, сондай-ақ салықтық және құқықтық сауаттылығы мен 

кәсіпкерлердің жауапкершілігінің негіздерін зерттеуді қарастырады. Бағдарлама негізінде курсты оқу барысында 

студенттердің өз стартаптарымен дербес жұмыс жасай алуын білдіретін іс-тәжірибеге бағытталады. Сонымен 

қатар бағдарламада алынған білімді жұмыс істеп тұрған қазақстандық және халықаралық компаниялардың 

мысалдарымен қолдана алуды көрсететін кейстер әдісі, сондай-ақ студенттерге кәсіпкерлік-жаттығуларға қатысу 

үдерісінде алған білімдерін меңгеруге мүмкіндік беретін геймификация қағидаты қолданылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кәсіпкерлік-ойлау психологиясы, Стартаптың бизнес-моделі, Стартап    

қызметіндегі    маркетинг, Сату стратегиясы, Стартаптың негізгі ресурстары, Стартаптың операциялық қызметі, 

Кәсіпкерліктің қаржылық моделі, Инвестициялар тарту және мемлекеттік қолдау шаралары, Кәсіпкерлікті 

дамыту стратегиясы, Кәсіпкердің жауапкершілігі. 
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану) 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттің бойындағы іскерлікке қабілетті оятып, осы әлеуетті қалай 

жұмсауды үйренеді. Бизнеспен айналысудың қыр-сырын, адамдармен қарым-қатынаста жақсартуда 

психологиялық дайындықтан өтеді.  Өскенде тәуелсіз, бай-қуатты өмір сүруге алғашқы бизнес жоспарларын 

жасап, оларды іске асыруға дайын болады. Нарықтық экономика, жеке таңдау. Өз идеяларын, ойын да еркін 

жеткізе алады. «Кәсіпкерлік негіздері» пәні кәсіпті қалай бастау керектігін үйретіп, іскерлік сауаттылықты 

артырып қана қоймай, студенттің бойында тұлғалық қасиеттерді жетілдіреді. Жасөспірімдерді бизнеске баулу – 

бизнес жайлы ой-өрісін кеңейтуге, тұлғалық қасиеттерін жетілдіреді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Алғашқы қоғам тарихы адамзат баласының қалыптасып даму сатысын анықтауға 

негізделген. Ол адамның жануарлар дүниесінен бөлініп шыққан кезеңінен мемлекеттің пайда болу кезеңіне 

дейінгі аралықты қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Алғашқы қоғам тарихына кіріспе.Алғашқы қоғам тарихының деректемесі мен 

тарихнамасы. Кезеңдері мен басты мәселелері. Алғашқы қауымдық қоғамның қалыптасуы. Адамзат қоғамының 

қалыптасуы. Антропогенездің жаратылыстану теориялары. Расогенез. Тобыр өміріндегі ойлау мен сөйлеу 

мәселесі. Алғашқы қауымдық құрылыстың ерте кезеңі мен қоғамдық байланыстар.  Дамыған рулық қауым.  

Кейінгі тас дәуіріндегі адамзат тіршілігі. Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауының алғы шарттары мен 
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себептері.  Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы мен қауым өміріндегі өзгерістер.  Жеке меншік пен мүлік 

теңсіздігінің нығаюы. Алғашқы мемлекеттілік белгілердің жинақталуы.  Қауымдық құрылыстың ыдырауы 

кезеңіндегі мәдениеттің дамуы 

Пререквизиттері: Ежелгі және орта ғасырлар тарихы, Өлке тарихы және археологиясы. 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Алғашқы қауымдық қоғам тарихын пәнінің негізгі түсініктері мен 

мазмұнын, алғашқы қоғамның даму сатыларын, антропогенездің шығу тарихын білуі;  В.Тарихи фактілерді 

түсіндіруде тарихи деректерге кешенді талдау әдісін практикада қолдану;  С. Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 
бойынша түсініктер мен терминдерге сүйеніп, логикалық ойлау, алғашқы қауымда, рулық құрылыс кезеңінде 

адам дамуы процесін ашу қабілеті; Д. Алғашқы қоғам тарихы курсының білімін   ғылыми-зерттеу қызметінде 

пайдалану іскерлігі; Е.Тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі, пәннен алған білімін болашақта оқыту мен 

тәрбие жұмысында пайдалана білу іскерлігі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ортағасырлық түркілер мәдениеті 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., аға оқытушы Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге орта ғасырлардағы түркілердің материалдық және рухани мәдениеті, 

түркілердің мәдени мұраларының тарихы, оларға қатысты деректер туралы нақты білімдерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Орта ғасырлардағы түркілердің материалдық және рухани мәдениеті. Түркі 

халықтарының мәдени мұралары. Қалалар мен қалалық қоныстар. Қолөнер, сауда, ауыл шаруашылығы. 
Архитектура және өнер. Наным-сенімдер және дін. Исламның таралуы. Тіл, жазу және әдебиет. Ұлы Жібек 

жолының Қазақстандағы тармақтары. Сауда және тауар алмасу. Мәдениеттің өзара әсері.     

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық түркілер мәдениетінің тарихы, түркі халықтарының мәдени 

мұралары туралы білімдерді игеруі тиіс; В.Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге кешенді талдау 

әдісін практикада қолдану;  С. Орта ғасырлардағы түркілер мәдениетінің тарихы бойынша түсініктер мен 

терминдерге сүйеніп, логикалық ойлау, материалдық және рухани мәдениеттің қалыптасу және даму процесін 

ашу қабілеті; Д. Ортағасырлық түркілер мәдениеті курсының білімін   ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану 

іскерлігі; Е. Тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі, пәннен алған білімін болашақта оқыту мен тәрбие 

жұмысында пайдалана білу іскерлігі  
 

7.1. Модуль - Қосалқы тарихи пәндер және ұлттық діндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Этнология және этнография  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы А.Н.Кадиркулова 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге «әлем халықтарының этнографиясы», «этнология тарихы», «тарихи 

антропология», «қазақ этнографиясы», «қазақ халқының этногенезі жене этникалық тарихы» пәндерін және 

этнологиялық зерттеудің тәжірибелік жұмыстарын игеруге қажетті теориялық білім көлемін беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Этнос және этнология. Этнология ғылымының тарихы. Әлем халықтарының негізгі 

класификациясы. Австралия және Океания халықтары. Азия және Африка халықтары. Америка халықтары. 
Европа халықтары. Батыс Орталық, Солтүстік және Оңтүстік Европа халықтары. Қазақстан этнографиясы. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихнама, Қазақстан тарихының деректері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Этнологияның негізгі теориялық мәселелерін, этнология ғылымының 

тарихын, дүние жүзі халықтарын топтаудың түрлерін біледі; В. Қазақ халқының мәдени құндылықтарының 

бағасын білуі т.б. білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Адамзаттың қалыптасуындағы біртұтастылық туралы 

пікірін тұжырымдайды, өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. Этностар арасындағы қатынас 

түрлерін анықтайды, этностар арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем 

халықтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі;- дәстүрлі мәдениеттің 

негізгі сипаттамаларын, әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ұлттық діндер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге даосизм, конфуциандық, зороастризм, иудаизм, индуизм, синтоизм 

сынды ұлттық діндердің пайда болуы, таралуы, идеялық ерекшеліктері туралы білімдерді беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық діндер – басқа халықтарға таралмаған, бір халықтың аясында қалыптасқан 

діндер. Ұстаздық діндер: даосизм, конфуциандық, зороастризм, иудаизм; пұтқа табынушылық діндер: индуизм, 

синтоизм. Құдай деп тану мәселесі. Политеистік діндер (көп құдайға сену). Монотеистік діндер (бір құдайға 

сену). 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мәдениеттану 
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Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихнама, Түркі халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық діндердің пайда болу тарихын, идеялық ерекшеліктерін, негізін 

қалаған ұстаздарын біледі; В. Ұлттық діндердің пайда болу тарихы, таралуы, қазіргі ұстанатын халықтары, т.б. 

білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Ұстаздық және пұтқа табынушылық діндер туралы пікірін тұжырымдайды, 

өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. Политеистік діндер (көп құдайға сену) және монотеистік 

діндер (бір құдайға сену) ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. 

Ұлттық діндерді ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; 

дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі 
заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теология және ислам философиясы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Оразаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теологиялық ғылымның қазіргі жай-күйі мен проблемалары, даму тенденциялары 

туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі кезеңде теологиялық білім жүйесін, оның университеттік 

ерекшелігін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. теология мен оның конфессиялық-білім беру 

бейіндерін анықтау;  Ислам философиясының қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеу; қазіргі заманғы 

көрнекті мұсылман теологтарының шығармашылығымен танысу; теологиялық білімнің дерек көздері мен 

әдістерін зерттеу; ислам теологиясының негізгі мәселелерін қарастыру.  
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теология және ислам философиясына қатысты негізгі білімдерді, ислам 

философиясының негізгі идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам философиясының тарихы, ондағы мәселелер, 

оның қазіргі жай-күйі, ислам философиясының өкілдері, т.б. білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Теология және 

ислам философиясы туралы пікірін тұжырымдайды, өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. 

Теология және ислам философиясына қатысты мәселелер бойынша ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және 

оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі 

этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

7.2. Модуль - Этнология және орта ғасырлық діни дәстүр 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теориялық этнология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы А.Н.Кадиркулова 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қазiргi және классикалық этнологияның теориялық және қолданбалы 

проблемаларымен таныстыру. Этнологияның теориялық сұрақтары саяси маңызды білім саласы болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Этнологиялық мектептердiң негiзгi бағыттары. Кiрiспе. Этнология ғылымының 

тарихы. Этнос теориясының биоәлеуметтiк және тарихи-эволюциялық бағыты. Этникалық зерттеудiң 

конструктивистiк және инструменталистiк әдiсi. Этникалық мәдениет теориясы. Дәстүрлi мәдениет және 
жаңашылдық. Этникааралық коммуникация. Этникалық жанжалдардың пайда болуы, оларды шешу мен 

болдырмаудың жолдары. 

Пререквизиттері: Археология, Қосалқы тарихи пәндер, Алғашқы қауымдық қоғам тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихнама, Қазақстан тарихының деректануы, Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Этнологияның негізгі теориялық мәселелерін, этностық этникалық және 

топтаудың негізгі теориясын біледі; В. Этностың қалыптасу механизмін, оның табиғи және әлеуметтік ортаға 

сәйкес өзгеріске ұшырап, бейімделу үдерісін тарихи-мәдени түрғыдан зерттеу барысында этнологиялық әдісті 

қолдану ерекшелігін түсінеді. С. Қазіргі этнологияны түсіну үшін мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану және 

т.б. негізін салған түрлі этнологиялық тұжырымдамаларды жинақтайды; Д. Этностар арасындағы қатынас 

түрлерін анықтайды, этностар арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем 

халықтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің 

негізгі сипаттамаларын, әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта ғасырлық Еуропадағы діни дәстүр  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Дінтану ғылымына қатысты таным қалыптастыру. Мазмұны:Дінтану негіздерінің 

қалыптасуы. Дінтану ғылымына қатысты таным қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Дін  негіздерінің қалыптасуы. Дамуы мен дербес ғылым ретінде өз алдына дамуы 

кезеңдері. Дін философиясы, діни философия, дін антропологиясы, дін феноменологиясы, діндер тарихы, дін 

социологиясы салаларының зерттеу обьектісі мен пәні. 
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Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия.  

Постреквизиттері: Тарихнама, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны, дін негіздері туралы білімдерді біледі; В. Дін негіздері 

туралы деректерді табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында пайдалана алады; С. 

Діни дәстүрлердің қалыптасуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға қатысты өзіндік ой-

пікірлер білдіреді; Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды; Е. Әлем 

халықтарының діни дәстүрлері мен ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Буддизм тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Оразаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге буддизм діні туралы, буддистік діннің қарапайым түрден әлемдік 

дінге дейінгі дамуының жалпы көріністері туралы білімдерді беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Буддизмнің пайда болуы және дамуы. Буддизм 

әлемдік дін ретінде. Буддизм ілімінің негіздері. Буддизмнің ағымдары. Буддизмдегі дінге сенушілердің жеке және 

қоғамдық санасына әсер етуші нанымдар мен ғұрыптардың ерекшеліктерін зерттеу; сондай-ақ дінтанудың кейбір 

теориялық негіздерін талқылау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия.  

Постреквизиттері: Діни психология, Дін және ғылым. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны, буддизмнің пайда болуы негізгі ілімдері, діннің таралуы 
туралы білімдерді біледі; В. Әлемдік дін ретіндегі буддизмнің таралуы, қазіргі ұстанатын халықтар, олардың 

саны туралы деректерді табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында пайдалана 

алады; С. Буддизмнің пайда болуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға қатысты өзіндік 

ой-пікірлер білдіреді; Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды, шіркеу мен 

халық арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем халықтарының діни дәстүрлері 

мен ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 

8.1. Модуль - Қазақтан тарихы және әлемдік діндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Отандық тарихтың өзекті мәселелерінің бірі болып табылатын патша үкіметінің 

Қазақстандағы қоныстандыру саясатының көлеңке тұстарын тереңірек талдап, шынайы тарихи баға беру, 

қоныстандырудың жоспарымен таныстыру, Қазақстан халықтарының құрамы мен шаруашылығына тигізген 

өзгерістер тарихын оқып-зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Патша өкіметінің ресми қоныстандыру саясатының негізінде жүзеге асқан 

шаруалар отарлауы, оның қазақ қоғамына тигізген саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани зардаптары.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Тарихнама, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Патша үкіметінің отарлық саясаты ұғымының мағынасын түсіну; жаңа 

замандағы Қазақстан тарихы бойынша меңгерген білімін тұжырымдау; В. Деректермен жұмыс жасау, талдау, 
салыстыру және қорытынды ой-тұжырым жасай білуі шарт; Ресей тарихы пәндерінің негізгі ілімдерін білуге тиіс. 

С. Патша үкіметінің қоныстандыру саясатының саяси және экономикалық қажеттілігін ажыратуды және 

мақсатын айқындауды үйренеді; Д. Орыс шаруаларын қоныстандыру мәселесіне қатысты түпнұсқа мәтіндермен 

жұмыс жасайды; қазақ жеріндегі қоныстандыру саясатының себептері мен салдарларын айқындауды үйренеді; 

Е. Мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік діндер тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлемдік діндер – христиан, буддизм және ислам, олардың пайда 

болуы мен таралуы, негізгі ілімдері, басты діни ағымдары, діннің мәдени және қоғамдық-саяси өмір салаларына 

ықпалы туралы білімдерді беру.   
Пәннің қысқаша мазмұны: Дін - әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде, оның мәні мен пайда болуы. Әлемдік 

діндер тарихына кіріспе. Әлемдік діндердің пайда болуы. Буддизм. Христиан діні. Ислам діні. Негізін салушылар. 

Әлемдік діндердің қасиетті кітаптары. Әлемдік діндердің мәдени және қоғамдық-саяси өмір салаларына ықпалы. 

Діннің тарих пен қазіргі әлемдегі мәдени феномен ретіндегі маңызы.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы,  Философия. 

Постреквизиттері: Діни психология, Дін және ғылым. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны, әлемдік діндердің пайда болуы, негізгі ілімдері, діннің 

таралуы туралы білімдерді біледі; В. Әлемдік діндердің таралуы, қазіргі ұстанатын халықтар, олардың саны 

туралы деректерді табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында пайдалана алады; С. 
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Әлемдік діндердің пайда болуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға қатысты өзіндік ой-

пікірлер білдіреді; Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды, шіркеу мен халық 

арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем халықтарының діни дәстүрлері мен 

ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 

8.2. Модуль - Қазақтан тарихының мәселелері және христиан дінінің тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: ХІХ ғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар  

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарих мамандығына даярланатын студенттерге ХІХ ғасырда жүзеге асырылған 

және қазақ қоғамының әлеуметтік, саяси, құқықтық өмірінде және әкімшілік-территориялық құрылымында үлкен 

өзгерістер туындатқан әкімшілік реформаларды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы патша үкіметінің әкімшілік реформаларын 

жүргізудің алғы шарттары мен салдарлары. Мәселе бойынша белгілі тарихи деректер мен еңбектерді зерттеу. 

Аймақтағы патша үкіметі реформасының мақсатын ашу, оған талдау және тарихи мәні. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Тарихнама, Қазақстан тарихының деректері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Реформалар енгізген территориялық бөліністерді өлкелерге бөліп 

ажыратуды және мақсатын айқындауды үйренеді; В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты жөнінде білімін 
толықтырады; мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды қолданады; С. ХІХ ғ. Қазақстан 

экономикасын тарихымен танысады; Д. Қазақстандағы әкімшілік реформалар тарихын меңгереді және 

әдістемелік білім мен қолданбалы дағдыларға ие болады; Е. Патша үкіметінің қазақ еліне қатысты саясаты 

жөнінде терең білім меңгереді; Қазақстан тарихының концептуалды өзгерістерін сараптай білу, деректік 

материалдармен жұмыс жасау іскерлігіне дағдыланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Христиан дінінің тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге христиан діні туралы, христиан діннің қарапайым түрден әлемдік 

дінге дейінгі дамуының жалпы көріністері, христиандық конфессиялар мен ілімдер туралы білімдерді беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Христиан дінінің пайда болуы және дамуы. 

Христиан діні – дінді ұстанушылардың саны жағынан, және де географиялық таралуы жағынан ең ірі әлемдік 

дін. Христиандық конфессиялар мен ілімдер. Католицизм. Православ діні. Протестантизмдегі ағымдар. Христиан 

дінінің негізгі ерекшеліктері. Христология. Христиандық шіркеудің тарихы. Шіркеудің бөлінісі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия.  

Постреквизиттері: Діни психология, Дін және ғылым. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны, христиан дінінің пайда болуы негізгі ілімдері, діннің 

таралуы туралы білімдерді біледі; В. Әлемдік дін ретіндегі христиандықтың таралуы, қазіргі ұстанатын халықтар, 

олардың саны туралы деректерді табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында 

пайдалана алады; С. Христиан дінінің пайда болуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға 

қатысты өзіндік ой-пікірлер білдіреді; Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды, 
шіркеу мен халық арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем халықтарының діни 

дәстүрлері мен ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 

11.1.  Модуль - Тарихи демография және оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихи демография 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихи демография-халықтың, тұрғындардың ұдайы өсу немесе  кему 

заңдылықтарын, оның қандай да бір тарихи процестің  барысына әсер етуін, сондай-ақ өткен кезеңдердегі түрлі 

тарихи оқиғалардың халық санының өзгерісіне ықпал етуін зерттеумен айналысатын арнайы тарихи пән.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Тарихи демография жалпы халық туралы ғылым болып табылатын демографиямен 
тығыз байланысты, оның ұғымдары мен категорияларын пайдаланады, бірақ оларды өткенге қатысты қолданады. 

Пререквизиттері: Ежелгі Қазақстан тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа тарихи мәселелерді қарастыру кезінде алынған мәліметтерді білу және 

қолдана білу; XIX-XX ғғ. Қазақстан халқының әлеуметтік-этникалық құрылымын, халық санының өзгеру 

себептері туралы түсінікке ие болу; В. халықтың демографиялық құрылымының өзгеруіне қоғамдық-саяси және 

әлеуметтік-экономикалық процестердің әсерін талдауды жүзеге асыру; С. қазақтардың дәстүрлі мәдениеті, 

Қазақстан өмірінің дәстүрлі салтының дамуына ықпал еткен факторлар, оның халық санының өсуіне немесе 
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төмендеуіне әсерін Қазақстан тарихын зерттеу кезінде алынған ақпаратты қолдана білу; Е. тарихи деректермен 

жұмыс істей білу. 

11.2.  Модуль - Тарихи пәндер және діни антропология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ диаспорасының тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Түрлі саяси, әлеуметтік және экономикалық науқандар кезінпде Қазақ жерін 
тастап кеткен қазақ босқындарының тарихымен танысу, түрлі мемлекеттерге қоныстануы мен кейінгі дамуының 

өзекті мәселелерін талдап оқу болмақ. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Диаспора, ирредента ұғымдары. Қазақ дисапорасының пайда болуы және таралуы. 

Қазақ диаспорасының саны және қазіргі ахуалы. 

Пререквизиттері: Ежелгі Қазақстан тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақ диаспорасы қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Тарихи деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс 

проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау 

қабілеттілігі; Д. Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-

әрекетте қазақ диаспорасының қалыптасып, даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

6В01602 – ТАРИХ- ДІНТАНУ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1. Модуль -Теология тарихы және дінтануды оқыту әдістемесі, 21 кредит 

БП ТК KBDKHAI 2212 
Қазақстандағы ХІХ ғ. -  ХХ ғ. джадиттік қозғалыстар  және 

ағарту ісі 
3 4 

БП   Педагогикалық практика 3 2 

КП ТК ADК 2301 Әлемдік діни конфессиялар 3 5 

КП ЖК TIT 2302 Теология және ислам философиясы 3 5 

КП ЖК KTZhKT 2303 Кеңестік және тәуелсіз кезеңіндегі Қазақстан тарихы 3 5 

4.2. Модуль - Дін философиясы және тарихты оқыту мәселелері, 21 кредит 

БП ТК ADFT 2212 Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 3 4 

БП   Педагогикалық практика 3 2 

КП ТК UD 2301 Ұлттық діндер 3 5 

КП ЖК TIF2301 Теология және ислам философиясы 3 5 

КП ЖК KTKKT 2302 Кеңестік және тәуелсіз кезеңіндегі Қазақстан тарихы 3 5 

5.1. Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және дүние жүзі тарихы, 27 кредит 

КП ТК 
TPZhBMBOU 

2303 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру   
3 4 

БП ТК KDEDKU 2215 
Қазіргі кезеңдегі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен 

ұйымдар 
3 5 

КП ЖК 
AAEZhKZT 

2304 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 4 4 

КП ЖК 
EAEZhKZT 

2305 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
4 4 

БП   Педагогикалық практика 4 5 

БП ЖК Tar 2216 Тарихнама және деректану 4 5 

5.2. Модуль -Цифрландыру және әлемдік тарих, 27 кредит 

КП ТК GBBOC 2303 Гуманитарлық білім беру мен оқытуды цифрландыру  3 4 

БП ТК НDТ 2215 Христиан дінінің тарихы 3 5 

КП ЖК 
AAEZhKZT 

2304 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 4 4 

КП ЖК 
EAEZhKZT 

2305 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
4 4 
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БП   Педагогикалық практика 4 5 

БП ЖК Tar 2216 Тарихнама және деректану 4 5 

 

4.1. Модуль -Теология тарихы және дінтануды оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы ХІХ ғ. -  ХХ ғ. джадиттік қозғалыстар  және ағарту ісі. 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы Сарсембин Ү.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ қазақ мәдениетіндегі діни бағыттағы ағартушылық қозғалыстар, 

отаршылдық және кеңес өкіметінің құрылуы тұсындағы діни тұлғалардың, әсіресе қазақ қоғамындағы тарихи 

сананы нығайтудағы, ұлттық интеллигенцияның қалыптасуындағы діни ағартушылықтың тарихи мәнін 
түсіндіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ-ХХ ғғ қазақ қоғамының әлеуметтік саяси жағдайы, патша өкіметі тарапынан 

жүргізілген отаршылдық саясаттың қазақ қоғамына тигізген зардаптары, ұлттық мүддені қорғау және ұлт азаттық 

жолында, тарихи сананың оянуындағы діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы, қазақ қоғамындағы діни 

тұлғалардың орны, ұлттық интеллигенцияның жаңа буын өкілдерінің қалыптасуындағы діни ағартушылық, 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы ағарту ісі,  ХХ ғасырдың бас кезеңінде қалыптасқан джадиттік қозғалыстың 

негізгі идеялары.  

Пәннің мақсаты мен міндеттері. ХІХ-ХХ ғғ қазақ қоғамының тарихи өміріндегі орын алған әлеуметтік саяси 

мәселелерді кеңінен зерделеу. Қазақ қоғамына сырттан жүргізілген патша өкіметінің отаршылдық саясатынан 

ұлттық мүддені қорғаудағы алаш тұлғаларының тағылымын, ұлт мәдениетіне қосқан үлестерін насихаттау. 

Ұлттық бірегейлікті, қоғамның тұтастығын және ортақ тарихи сананы жаңғыртудағы алаш зиялыларының 
мәдени ағартушылық тәжірибелерін зерттеу. Жаңа тарихи уақыттың табалдырығын аттағалы отырған уақытта 

қазақ қоғамындағы діни, мәдени ағартушылық қозғалыстардың қалыптасуын, олардың ұлттық мүддені 

қорғаудағы ұстанымын ескеру.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны ислам діні, оның негізгі бағыттары, қазақ мәдениетіндегі 

дін мен дәстүр тағылымы, қазақ халқының ұлттың идеясының дамуындағы діни ағартушылық дәстүр және қазақ 

қоғамындағы ұлттық интеллигенцияның орны туралы жан-жақты білім алуға мүмкіндік береді. В. ХХ ғасырдың 

бас кезінде қалыптасқан діни ағартушылық бағыттағы джадиттік қозғалыстың тарихта алар орнын, тарихи 

сананы жаңғырту жолындағы алаш зиялыларының ұстанымын, әсіресе олардың қазақ қоғамындағы діни 

ағартушылық дәстүрді қайта қалпына келтіру жолындағы қоғамдық-саяси қызметтерін, әлеуметтік 
философиялық тұрғыда зерделеуге ықпал етеді.   С. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік саяси 

жағдайын тарихи философиялық негізде зерделеуге мүмкіндік береді. Ұлттың азаттығын және ұлттық мүддені 

қорғау, елдің тәуелсіздігіне қол жеткізудегі тарихи сана феномендерін, ұлттық болмыстың рухани негіздерін, 

соның ішінде дін сана мен діни ағартушылық дәстүрдің қазақ қоғамындағы қайта көрініс табу себептерін жаңа 

дейңгейде зерттеуге және оның тәжірибелерін бүгінгі уақыт жағдайында қоғамға пайдалануға ықпал етеді. Д. ХХ 

ғасырдың бас кезеңінде қазақ қоғамының тарихи кеңістігінде қалыптасқан әлеуметтік философиялық 

проблемалар мен қатар, ұлт зиялыларының қалыптасу ерекшеліктерін, олардың діни және саяси мәдениетінің 

ерекшеліктеріне талдау жасайды.  Е. Түркі тілдес халықтардың, түркі-қазақ мәдениетіндегі тұлғалық 

қалыптасудың және ұлттық бірегейлік негізінде тарихи сананың қалыптасуындағы ислам дінінің феноменін, 

әсіресе джадиттік қозғалыстың идеяларын тарихи негізде зерделеу мүмкіндігіне ие болады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік діни конфессиялар 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік діни конфессиялар – конфессияаралық қатынастар мәдениетінің 

дамуына, жеке тұлғаның әлеуметтенуіне ықпал ететін оқу пәні, ол студенттердің бойында әр түрлі 

дүниетанымдық жүйелер негізінде өзара түсінік арқылы ойлау дағдысын қалыптастырады. Курстың 

бағдарламасында дін дүниені өзіндік   көзқараспен   қабылдауымен   ерекшеленетін,   рационалды   ойлауды 

иррационалды ойлаумен байланыстыратын сананың бір формасы ретінде қарастырылады. Курстың шеңберінде 

студенттер дін сияқты ерекше мәдени құбылысты, оның саяси, экономикалық және әлеуметтік мекемелерге 

ықпалын оқып-біледі. Курс діни сананың ролін аймақтық аспектіде, және сондай-ақ адамзат тарихының негізгі 

кезеңдеріне сәйкес қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік діни конфессиялардың жалпы сипаттамасы. Адамзат тарихындағы діннін 
ролі. Қазақстан тарихындағы діндер. Қазіргі Қазақстандағы діни конфессиялардың орны. Православие шіркеуінің 

Қазақстан когамының рухани дамуындағы ролі. 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны, әлемдік діндердің пайда болуы, негізгі ілімдері, діннің 

таралуы туралы білімдерді біледі; В. Әлемдік діндердің таралуы, қазіргі ұстанатын халықтар, олардың саны 

туралы деректерді табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында пайдалана алады; С. 

Әлемдік діндердің пайда болуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға қатысты өзіндік ой-

пікірлер білдіреді; Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды, шіркеу мен халық 

арасындағы байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем халықтарының діни дәстүрлері мен 

ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теология және ислам философиясы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Оразаева Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теологиялық ғылымның қазіргі жай-күйі мен проблемалары, даму тенденциялары 

туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі кезеңде теологиялық білім жүйесін, оның университеттік 

ерекшелігін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Теология мен оның конфессиялық-білім беру бейіндерін анықтау;  Ислам 

философиясының қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеу; қазіргі заманғы көрнекті мұсылман теологтарының 

шығармашылығымен танысу; теологиялық білімнің дерек көздері мен әдістерін зерттеу; ислам теологиясының 

негізгі мәселелерін қарастыру.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 
елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теология және ислам философиясына қатысты негізгі білімдерді, ислам 

философиясының негізгі идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам философиясының тарихы, ондағы мәселелер, 

оның қазіргі жай-күйі, ислам философиясының өкілдері, т.б. білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Теология және 

ислам философиясы туралы пікірін тұжырымдайды, өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. 

Теология және ислам философиясына қатысты мәселелер бойынша ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және 

оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі 

этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Кеңестік және тәуелсіз кезеңіндегі Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу процесі барысында студенттер кеңестік кезеңнің тарихнамасы мен 

деректерін, әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және мәдени дамуын, халықаралық қатынастар және 

Қазақстанның 1917-1991 ылдардағы КСРо-ның құрамындағы рөлі туралы оқиды. Кеңестік биліктің орнауынан 

бастапе, азамат соғысы, әкімшілік-әміршілдік жүйе тұсындағы қазақ халқының тарихы туралы білім алады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Кеңестік кезеңдегі мемлекеттер тарихы. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ 

ғасырдың басындағы Қазақстан. 1917 ж. Ақпан буржуазиялық демократялық революциясының ықпалы және 

Қазақстан шетел интервенциясы мен азамат соғысы жылдарында. Алашорда үкіметінің құрылуы және оның 

қызметі. Қазақ кеңес мемлекетінің құрылуы. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі 

экономиканы қайта қалпына келтіру. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының шет мемлекеттермен дипломатиялық 
қарым-қатынастары. 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тарих ғылымының салалары бойынша дерек көздері мен тарихнама 

мазмұнын талдайды, деректерді қолдану тәсілдерін біледі; дүниежүзілік тарих және Қазақстан тарихы бойынша 

базалық білімді игереді. в) деректі тануда тарих ғылымы саласында жаңа жетістіктер мен ғылыми-әдістемелік 

білімді және зерттеу мүмкіндерін қолданады. с) тарихи-салыстырмалы, синхронисттік, ретроспективтік тарих 

ғылымының әдістеріменен историзм және объективтік қағидаларың қолдана отырып қазіргі мен өткен 

фактыларды талдайды, салыстырады; ғылыми еңбектерге өзбетінше тарихнамалық шолу жасайды. д) Жаңа және 

қазіргі замандағы Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлары туралы білім қалыптастырады. е) 

зерттеу мәселелерін құзіретті тұжырымдап, нәтижелерін ұсынады; Қазақстанның әлемдік тарихтағы және мәдени 
үдерістердегі орны мен рөлін айқындайды. 

 

4.2. Модуль - Дін философиясы және тарихты оқыту мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 

Бағдарлама авторы: Сарсембин Ү.Қ.-ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: XVIIІ-XІХ ғасырларда европа мәдениетінде, қазақ мәдениетіндегі ХІХ-ХХ 

ғасырларда қалыптасқан ағартушылық философияның адамзат тарихындағы алатын орнын, қалыптасу 
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ерекшеліктерін, негізгі идеяларын түсіндіру. Қоғам дамуындағы және жеке адамның рухани қалыптасуындағы, 

қоғамдық сана феномендерінің қызметін зерттеудегі ағартушылық философияның ғылыми әдіс-тәсілдерін, 

ұстанымын үйрету. Қазіргі уақыт жағдайында рухан жаңғыру бағдарламасын іске асыруда және осы бағыттағы 

студенттердің шығармашылық мүмкіндігін қалыптастыруда, ағартушылық философияның тарихи мәнін және 

оның шеңберінде зерделенген құндылықтарды насихаттау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XVIIІ-XІХ ғасырларда европа мәдениетінде, ХІХ-ХХ ғасырларда қазақ 

мәдениетінде қалыптасқан ағартушылық философия, оның тарихы, философиядағы ағартушылық идеяның 

қалыптасу ерекшеліктері. Француз ағартушылық философиясы және классикалық неміс философиясындағы 
ағартушылық идеялар. ХІХ-ХХ ғғ ресей мәдениетіндегі ағартушылық философия. Қазақ ойшылдарының 

ағартушылық идеялары. ХІХ-ХХ ғғ қазақ зиялыларының әлеуметтік философиялық идеялары мен ағартушылық 

қызметтері. 

Пререквизиттері: Дін және ғылым, Түркі халықтарының тарихы, Ғылыми зерттеу жұмыстарын жазудың 

әдістемелік негіздері 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану, 

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Адамзат мәдениетіндегі ағартушылық дәстүрдің тарихи мәнін, қалыптасу 

негіздерін, қоғам дамуындағы ағартушылық философияның қызметін білу. Ағартушылық философияның 

негізінде зерделенген құндылықтардың қазіргі уақыттағы өзектілігін түсіну. В.  Ағартушылық философияның 

қалыптасуындағы негізгі әлеуметтік философиялық мәселелерге шолу жасау және соның негізінде әр аймақтағы 

ағартушылық идеяның мемлекет, қоғам, адамзат қоғамының тарихи кеңістігіндегі феноменіне талдау жасауға 
мүмкіндік алынады. С.  Қоғамдық сананы жаңғыртудағы ағартушылық философия өкілдерінің негізгі идеяларын 

талдау негізінде, қазақ мәдениетіндегі ұлттық интеллигенция өкілдерінің ағартушылық ұстанымын терең 

түсінеді. Д.  Студенттің болашақ маман және мемлекет азаматы ретінде қалыптасуына қажетті құндылықтарды, 

атап айтсақ тарихи сананы, ұлттық сананы иеленуге ықпал етеді. Е. Ағартушылық философияның адамзат 

қоғамының және ұлт тарихының тарихи кеңістігіндегі мәдени негіздерін оқып үйрену тарихи тұрғыда ойлай 

алатын кәсіби маманды қалыптастырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық діндер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге даосизм, конфуциандық, зороастризм, иудаизм, индуизм, синтоизм 
сынды ұлттық діндердің пайда болуы, таралуы, идеялық ерекшеліктері туралы білімдерді беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық діндер – басқа халықтарға таралмаған, бір халықтың аясында қалыптасқан 

діндер. Ұстаздық діндер: даосизм, конфуциандық, зороастризм, иудаизм; пұтқа табынушылық діндер: индуизм, 

синтоизм. Құдай деп тану мәселесі. Политеистік діндер (көп құдайға сену). Монотеистік діндер (бір құдайға 

сену). 

Пререквизиттері: Дінтану негіздері, Өлке тарихы және археологиясы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану, 

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық діндердің пайда болу тарихын, идеялық ерекшеліктерін, негізін 

қалаған ұстаздарын біледі; В. Ұлттық діндердің пайда болу тарихы, таралуы, қазіргі ұстанатын халықтары, т.б. 

білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Ұстаздық және пұтқа табынушылық діндер туралы пікірін тұжырымдайды, 

өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. Политеистік діндер (көп құдайға сену) және монотеистік 

діндер (бір құдайға сену) ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. 

Ұлттық діндерді ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; 
дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі 

заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

5.1. Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және дүние жүзі тарихы 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы студенттеріне  жаңартылған білім бағдарламасы, оның 

ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастыру жолдары және бағдарлама аясындағы тарих  пәнін оқыту, тарих пәні 

мұғалімі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 
және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 
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Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша тарихты оқытуды 

ұйымдастыру бойынша теориялық білімнің қажетті көлемін меңгеру оқытудың интерактивті әдістері мен 

тәсілдерін қолдана білу; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дидактикалық 

негізделген құралдарын, критериалды бағалау әдістерін қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу 

жұмысының дағдыларын меңгеру; Е болашақ оқытушылық қызметте оқытудың меңгерілген дағдыларын 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі кезеңдегі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен ұйымдар 

Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қоғамда дәстүрден тыс діндарлыққа деген қызығушылықтың туындауына 

байланысты студенттер аз зерттелген әлеуметтік құбылыстарды ғылыми тұрғыдан талқылаудың таралуы туралы, 

осы құбылыстың мәніне деген тым тұрпайы көзқарас пен оның қайнар көзі туралы мәлімет алып оларды 

салыстырып баға беру мүмкіндігін алады. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер пәнін оқытуда 

студенттер әр түрлі дәстүрден тыс діни ағымдардағы сектанттық әрекеттердің ерекшеліктерімен және одан 

зардап шеккендерге көмектесу әдістерімен танысады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі емес діндердің анықтамасы. Дәстүрлі емес діндердің түрлері және 

топтамасы. Дәстүрлі емес діндерді зерттеудің теориялық мәселелері. Жаңа діндердің таралу себептері. Жаңа 
діндердің таралуы және болашағы. Неохристиандық бірлестіктер. Жаңа пұтшылдық және «экологиялық» 

бетбұрыс бағыттағы бірлестіктер. Қазіргі неоориенталистік діни сенімдер. Діни - мистикалық ілімдер. Синкреттік 

бағыттар. Альтернативті діндер. Оппозициялық діндер. Қазақстандағы жаңа діндер топтамасы. Ұлттық-

этникалық және қоғамдық бірлестіктер. Қазақстандағы дәстүрлі емес исламдық ағымдар 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. дінтанулық мәселелерге қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау және 

пікір таластыру; В. дәстүрден тыс діндердің пайда болуының себептері, генезисі, қалыптасу кезеңдерін біледі;С. 

жаңа діни ағымдар мен олардың құрылымдық ұйымдарының қалыптасуының алғышарттарына талдау жасайды;   

Д дәстүрден тыс діни ілімдермен культтердің қалыптасуының сан алуан кезеңдерін айқындап сараптап көрсете 
алады; Е. дәстүрден тыс ағымдар мен культтерді зерттеудің әдістемесін; дәстүрден тыс діндердің типологиясы 

мен топтамасын ; олардың діни ілімдерімен конфессионалдық дереккөздеріне дінтанулық сараптама жүргізе 

алады; дәстүрден тыс діни ілімдер мен культтердің доктринасын дінтанулық оқудың әдісі мен әдіснамасын 
айқындайды; дінтанулық ұғымдар мен терминдер аппаратын меңгереді және қолданады; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Азия және Африканың елдерінің жаңа заман тарихы курсын оқыту студенттердің 

тарихи танымын қалыптастыруға, олардың әлем алдында тұрған тапсырмаларды шешуге белсенді қатысуына 

жағдай жасауға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еуропа елдерінің Азия елдеріне отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары 

туралы. Жаңа заман дәуіріндегі Батыс елдері мен Азия және Африка елдері. Буржуазиялық капиталистік 

қатынастың дамуының алғышарттары. Жаңа заман дәуірінде Батыс елдерінің метрополияға, ал Шығыс елдерін 

оларға бағынышты отар және жартылай отарға айналдыруы. Жаңа заман дәуірі-алғашқы рет дүниежүзілік 

шаруашылықтың біртұтас системасын құрды. Шығыс елдері халықтарының отарлық езгіге қарсы үздіксіз күресі. 

«Азияның оянуы». Азия және Африка елдеріндегі  халықтардың ұлт-азаттық күрестерінің ерекшеліктері.   
Дамыған Еуропа елдерінің Африка елдеріне отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары туралы. Жаңа 

заман дәуірі кезеңіндегі Африка және Батыс елдерінің даму ерекшеліктері. Африка елдерінің әлеуметтік даму 

эволюциясы мен бұл елдерге отарлық саясаттың басталу себептері. Африка елдеріндегі әлеуметтік өзгерістер мен 

капитализмнің отарлық системасының тұрақтануы.   

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Азия және Африка елдерінің тарихының кезеңдері; хронологиялық 

шеңберлері; оның негізгі мәселелері;  қоғамдық-әлеуметтік  құрылым, дамудағы негізгі заңдылықтар мен 

құбылыстар, оқиғаларды  біледі: В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге  талдау әдісін практикада 

қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

пәнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; 
өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); түрінде 

ұсына білу іскерлігі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәнін оқып білу 

нәтижесінде студент жаңа заман тарихының мерзімдік ауқымы мен кезеңденуін, Батыс және Орталық Еуропа 

елдеріндегі капиталистік өндіріс тәсілінің қалыптасу тарихын, жаңа замандағы отарлық империялардың 

қалыптасуы мен дамуын, жаңа заман тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа заман феноменін анықтай алады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы Француз буржуазиялық 
революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена конгресінен кейінгі 

Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық жүйе.  

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну. В) Қазақстандағы қазіргі тарих ғылымының жетістіктеріне негізделген 

фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық 

карталармен жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу. 

С) Концептуальдық-теориялық мәселелерді түсіну, Жаңа заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын 

талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті. Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу, саралау, өз пікірлерін білдіру. Д) 

Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; материалды 

жеткізе алу, сұрақтарға жауап беруі; семинарға дайындық кезінде қолда бар ғылыми әдебиеттерге өз бетінше, 
сыни тұрғыдан талдай алу; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана 

білу және оларды сабақ процесінде қолдана алу. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  игеру; Жаңа заман  тарихының кезеңдері 

мен хронологиясы туралы білім.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихнама және деректану 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихнама пәнін оқып білу нәтижесінде студент тарихи ғылымның дамуының, 

әдіснамалық негізі мен категориясы және приоритетті бағыттары және басқа да курстың теориялық мәселелерін 

білуі қажет. Тарихи ғылыми-зерттеулердің негізі бойынша білім қалыптастыру; Кәсіби теориялық және 
қолданбалы міндеттерді шешу үшін тарихи талдаудың әдіснамасын меңгеру, тарихи-ғылыми зерттеудің даму 

перспективасын бағалау. Тарихи-салыстырмалылық, хронологиялық, мәдени-өркениеттік, талдау әдістерінің 

негізін меңгеру, тарихи ретроспективті әдісті басшылыққа ала отырып, қазіргі кезең оқиғаларынна талдау жасау 

іскерлігі.Тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес студенттерге деректанудың теориясы мен 

методологиясы бағытында білім беру және қолда бар сақталған деректермен жұмыс жасау әдістері мен 

тәсілдерінің негізгі принциптерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс, Греция және Рим тарихнамасы. Орта ғасырлар тарихының 

тарихнамасы. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Азия мен Африка елдерінің тарихын зерттеу. ХХ ғасырдағы Еуропа мен 

Америка елдерінің тарихының тарихнамасы. Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша 

Қазақстандық тарихнама. Деректану пәнінің мақсаты мен міндеттері. Деректанудің зерттеу объектісі және пәні. 

Тарихи деректерді анықтау. Деректерді топтау, жүйелеу, сыныптау, сыни талдау және түсіндірме юеру. 
Зерттеушінің дерек пен жұмыс істеуінің негізгі кезеңдері. Деректанулық талдау. Қазақстан тарихы бойынша 

деректер, олардың түрлері. Архив деректерінің маңызы. Шетел тарихының деректері, оларды сыныптау мәселесі.   

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихи зерттеулердің ұғымдық аппаратын меңгеру; тарихи кезеңдер 

бойынша дүниежүзі мен Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректерді түсініп, білуі тиіс; зерттеушілер мен 

тарихшы-ғалымдар туралы білуі; тарихи деректерді жіктей білуі. В) Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін 

тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізу үшін тарих ғылымның ұғымдары мен 

түсініктерін меңгеру. Деректермен жұмыс жасауды ғылыми зерттеу жұмыстарын орындау барысында, мәнжазба, 

баяндама, диплом жобаларында пайдалану. С) Қазіргі ақпаратты қоғам дамуында ақпараттың мәні мен маңызын 

түсіну қабілеті, бұл үрдісте пайда болатын қауіп пен қатерді ұғыну, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын 

оның ішінде мемлекеттік құпияны сақтау; кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі дерек көздеріндегі ақпаратпен 
жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі. Д) Қарым-қатынас іскерілігі курстың белгілі бір тақырыбы бойынша 

теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән бойынша базамен жұмыс 

дағдысын. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми 

пікір талас жүргізу дағдыларын игеру. 
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5.2. Модуль -Цифрландыру және әлемдік тарих 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Гуманитарлық білім беру мен оқытуды цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік орталарда бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ жаңа ортаны, оның ішінде ақпараттық іс-қимылдарды жасау 

үшін мұғалімдердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуды қамтамасыз ету 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Дінтану негіздері, Өлке тарихы және археологиясы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану, 

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті, 

В) тарихи білімнің, технологияның негізгі әдістерін білуі керек. C) құзыретті білім беруді, сын тұрғысынан 

ойлауды және инновациялық технологияларды меңгеруді қолдана білу; C) тарихи материалды сапалы игеру үшін 

технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық адам ретінде өзін-өзі 
жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын тәжірибеде қолдануға 

қабілетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Христиан дінінің тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Христиан дінінің  жіктелуі, православие бағытының негізгі тарихи кезеңдері және 

олардың әлеуметтік саяси өмірдегі рөлі қарастырылады.  Оның құрылымдық және функционалдық ерекшелігін, 

типология мәселесін, діни түсініктердің ерте кезеңдегі формасынан әлемдік деңгейге дейінгі қалыптасуы мен 

дамуын, оның ғұрыптық қызметі мен ұйымдық құрылымын айқындауды көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Христиан дінінің пайда болуы және дамуы. Христиан діні – дінді ұстанушылардың 
саны жағынан, және де географиялық таралуы жағынан ең ірі әлемдік дін. Христиандық конфессиялар мен 

ілімдер. Католицизм. Православ діні. Протестантизмдегі ағымдар. Христиан дінінің негізгі ерекшеліктері. 

Христология. Христиандық шіркеудің тарихы. Шіркеудің бөлінісі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Христиан дінінің пайда болуының негізгі себептерін, олардың қоғамдық 

өмірдің өткені мен бүгініндегі орны мен рөлін көрсетуге  қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау және пікір 

таластыру; В қоғамда болып жатқан үрдістерді ғылыми және діни әдістермен түсіндіре біледі; С Христиан дінінің 

православие бағытының  негізгі құрылымдық элементтерін, Қазақстан аумағында дәстүрлі әрекет ететін ірі 

конфессиялардың діни ілімі мен діни тәжірибесінің ерекшеліктерін біледі.  Д Христиан дінің  православие 

бағытының категориалдық аппаратын, қазіргі заманғы әлемдегі теориялық негіздері мен принциптерін талдайды. 
Е теориялық және ғылыми бағыттағы білімі аясындағы базалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта 
қолданады; 

6В01602 – ТАРИХ- ДІНТАНУ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4. 1  Модуль - Оқыту әдістемесі және діни психология, 26 кредит 

БП ЖК TDOA  2204 Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі 3 5 

БП ЖК DP 2205 Діни психология 3 5 

БП ТК 
TPZhBMBOU 

2206 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру                                                       
3 4 

БП ТК EDT 2207 Ежелгі дүние тарихы     3 5 

БП ТК OGT 2208 Орта ғасырлар тарихы     3 5 

БП   Педагогикалық практика 3 2 
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4.2  Модуль - Оқытудың инновациялық әдістері, 26 кредит 

БП ЖК TDOA  2204 Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі 3 5 

БП ЖК DP 2205 Діни психология 3 5 

БП ТК OADAT 2206 Оқытудың инновациялық және интерактивті әдістері 3 4 

БП ТК EBShE 2207 Ежелгі  Батыс пен шығыс елдері 3 5 

БП ТК OBShE 2208 Ортағасырлардағы Батыс пен шығыс елдері 3 5 

БП   Педагогикалық практика 3 2 

5.1   Модуль - Әлемдік діндер тарихы және діни қозғалыстар, 30 кредит 

БП ЖК ADT 2209 Әлемдік діндер тарихы        4 5 

БП ТК THT 2210 Түрік халықтарының тарихы                   4 5 

КП ЖК DG 2301 Дін және ғылым 4 5 

КП ТК 
KBDKHAI 

2302 

Қазақстандағы ХІХ ғ және  ХХ ғ. басындағы джадиттік 

қозғалыс  және халық ағарту ісі 
4 5 

БП ТК KMIK 2211 Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 4 5 

КП ЖК ZhKZKT 2303 Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 4 5 

5.2  Модуль -Дін және ғылым тарихы, 30 кредит 

БП ЖК ADT 2209 Әлемдік діндер тарихы        4 5 

БП ТК ОGTM 2210 Орта ғасырлық түркілер мәдениеті 4 5 

КП ЖК DG 2301 Дін және ғылым 4 5 

КП ТК ADFT 2302 Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 4 5 

БП ТК KYaSI 2211 Қ.Яссауи және суфизм ілімі 4 5 

КП ЖК ZhKZKT 2303 Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 4 5 

6.1  Модуль – Оқыту технологиясы және түрік халықтарының тарихы, 34 кредит 

БП ТК I DMB 3212 Ислам дініндегі мектептер мен бағыттар 5 6 

БП ТК 
KZhOUAKT 

3213 
Қазақ жерін отарлау және ұлт - азаттық көтерілістер тарихы 5 5 

КП ЖК 
AAEZhZT 

3304 
Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5 

КП ЖК EAEZhZT 3305 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5 

КП ЖК AAEКZT 3306 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ЖК EAEКZT 3307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ТК TIF 2308 Телология және ислам философиясы 3 4 

6.2  Модуль – Педагогикалық және тарихи пәндер, 34 кредит 

БП ТК KZhMMT 3212 Қазақ жеріндегі мешіттер мен медреслер тарихы 5 6 

БП ТК PUKS 3213 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 5 5 

КП ЖК 
AAEZhZT 

3304 
Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5 

КП ЖК EAEZhZT 3305 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5 

КП ЖК AAEКZT 3306 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ЖК EAEКZT 3307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ТК DD 2308 Дін және дәстүр  3 4 

 

4.1 Модуль - Оқыту әдістемесі және діни психология 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихшы студенттерге тарих және дінтану пәнін оқыту барысында инновациялық 

технологияларды пайдалануды үйрету, сол технологиялардың ерекшеліктерін, тиімді жақтары мен 

артықшылықтарын оқыту. Оқытушыларға жаңа технология бойынша, жаңартылған білім мазмұнымен білім бере 

білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновациялық технологияларды пайдалана отырып оқыту, бұл - өзбетінше білім 

алу негізінде адам қабілеттерін, икемділіктерін дамыту. Жаңа білім беру парадигмасында тұлғаның 

қызығушылықтарын қамтамасыз етуде тұтастық, бағыттылықпен бірге мықты негізділік (фундаменталдылық) те 

шешуші рөлге ие. Инновациялық білім беру өз құрамына жеке тұлғалық көзқарасты, білім алудың мықты 

негіздерін, кәсіби шеберлікті, екі мәдениеттің (техникалық және гуманитарлық) синтезін, жаңа ақпараттық 
технологияларды қолдануды біріктіреді. Тарих және Дінтану – мектептегі оқу пәні ретінде жалпы негізгі білім 

беретін барлық гуманитарлық және қоғамтанушылық курстардың негізін құрайды. Инновациялық 

педагогикалық технологияларды қолдану мектепте дінтануды оқыту процесін сапалы түрлендіруге, жаңашыл 

жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз болып, әрбір білім мекемесінде өзіндік даму жолын табуға, әрбір 

болашақ дінтану мұғаліміне өзінің әдістемелік жүйесін құруға септігін тигізеді. 
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Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Тарих пәнін оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Осы пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті, 

тарихи білімді оқытудың негізгі инновациялық әдістерін, технологиясы туралы білуі тиіс. В. Құзіретті оқыту, 

сыни тұрғыдан ойлау және басқа инновациялық технология түрлері туралы білімді практикада қолдану; С. 

Тарихи материалды сапалы меңгерту технологиясын құру қабілеті; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын 

жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; 

Е.Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың инновациялық технологиясын практикада қолдану іскерлігі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Діни психология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: психологиясы діни құбылыстарды зерттейтін адам ғылымы. Жалпы тәрбиелік 

жағынан қарағанда діни психология адамның рухани өмірі мен әрекеті ішінде діни функцияларды қамтыған әрбір 

мәселені зерттеу тақырыбына айналдырады. Дін психологиясының негізгі қарастыратын тақырыптары мыналар: 

діни тәрбие және қабілет, діни сенім және тәжірибе, дұға және ғибадаттар, тура жол, діннен қорқу немесе 

сенімсіздік және т.б. Дін психологиясының мақсаты адамның діни өмірін қарастырып, мүмкін болғанынша 

обьективтік ғылыми білім үйрету.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дін психологиясы міндеттері мен пәні. Діни сананың құрылымы және түрлі 

діндердегі Құдай бейнесі. Діни даму (жетілу) кезеңдері. Дін психологиясындағы сенім феномені және діннің 
негізгі психологиялық категориялары. Ғылым ретіндегі бүгінгі дін психологиясы және оның рөлі. Ислам 

дүниесіндегі дін психологтары. Ислам ойшылдарының психологиялық ойларыИсламда діни әрекеттер. Дін 

психологиясы және діни сезім.Тұлғалық құрылыста діннің рөлі. Діни сенімнің психологиясы. Діни сенімнің ішкі 

дүниемізге әсері. Құран бойынша адамның психологиялық құрылысы. Исламда нәпсі ұғымы. Ислами тұрғыдан 

адамның психологиялық талдауы. Діндарлықтың психологиялық әсерлері мен функциялары 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Осы пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер білім берудегі психологияны, 

тарихи білімді оқытудың негізгі инновациялық әдістерін, технологиясы туралы білуі тиіс. В. Құзіретті оқыту, 

сыни тұрғыдан ойлау және басқа инновациялық технология түрлері туралы білімді практикада қолдану; С. 

Тарихи материалды сапалы меңгерту технологиясын құру қабілеті; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын 
жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; 

Е.Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың инновациялық технологиясын практикада қолдану іскерлігі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы студенттеріне  жаңартылған білім бағдарламасы, оның 

ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастыру жолдары және бағдарлама аясындағы тарих  пәнін оқыту, тарих пәні 

мұғалімі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 
оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері:Гуманитарлық пәндерді оқытудағы бағалаудың өлшемдік  технологиялары, Инклюзивті білім 

беру 

Постреквизиттері: Дін және ғылым, Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша тарихты оқытуды 

ұйымдастыру бойынша теориялық білімнің қажетті көлемін меңгеру оқытудың интерактивті әдістері мен 

тәсілдерін қолдана білу; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дидактикалық 

негізделген құралдарын, критериалды бағалау әдістерін қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу 

жұмысының дағдыларын меңгеру; Е болашақ оқытушылық қызметте оқытудың меңгерілген дағдыларын 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ежелгі дүние тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дүние тарихындағы мемлекеттің пайда болуы мен дамуы, 

құлиеленушіліктің дамуы, олардың экономикалық жағдайының ерекшеліктерін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттіліктің пайда болуы және дамуы, құлиеленушіліктің дамуы. Ежелгі 

Египет, Қосөзен, Иран, Үндістан, Қытай. Мемлекеттік құрылымның ерекшеліктері және әлеуметтік 

стратификация. Ежелгі Шығыс мәдениеті. Ежелгі Грекия мен Римнің деректері мен тарихнамасы. Италия, Батыс 
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және Шығыс провинциялар. Олардың экономикалық жағдайының ерекшеліктері. Әлеуметтік қайшылықтардың 

шиеленісуі. Христиан дінінің пайда болуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Әлемдік діндер тарихы, Дін және ғылым, Түрік халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Ежелгі дүние өркеиетінің пайда болуы мен даму тарихын білу;  -қазіргі 

шығыстанудың негізгі теориялық-әдістемелік мәселелерін білу;  -Ежелгі Шығыс тарихы бойынша деректермен 

жұмыстың негізгі әдістерін білу.  В.Білім беру мен кәсіби қызметте әлемнің қазіргі табиғиғылыми картинасы 

туралы білімді пайдалану.  С.Тарихи құбылыстарды талдау, салыстыру, заңдылықтарын түсіндіру қабілеті. 
Өзбетінше жұмыс жасау іскерлігі.   Тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі.  Д.Тарихи құбылыстар мен 

оқиғаларды салыстыру, маңызды тарихи түсініктердің мәнін, мағынасын түсіндіру іскерлігі.Ежелгі өркениет пен 

мемлекеттердің орналасуын тарихи картадан көрсете білу іскерлігі, тарихи құжаттар фрагменттері туралы  

пікірлесу, талдау іскерлігі, тарихи құбылыстарға өзіндік баға беру, өз пайымдауын айту.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта ғасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы:   Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта ғасырларда феодалдық қатынастарды қалыптасуы мен дамуын, дәстүрлі 

мемлекеттілігін, әлеуметтік құрылымын зерттеу.                                                                                    

Пәннің қысқаша мазмұны: XI-XV ғасырлардағы орта ғасырлардағы Aнтика және Еуропа. Франция, Англия, 

Германия, Италия және XI-X ғғ. Еуропадағы басқа халықтар. Шығыс Еуропа мен Византия мәдениеті XI-X ғғ,. 

XVI-XVII ғғ. Италиядағы гуманизм мен өркендеу. Германия. Швейцариядағы реформа. XVI ғасырда Нидерланды 

буржуазиялық революция. - XVII ғасырдың бірінші жартысы. Англия, Франция, Италия, Солтүстік 
Еуропалықтар. Ежелгі славян славяндары. Ерте феодалдық Киев Русьді қалыптастыру.                                

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Әлемдік діндер тарихы, Дін және ғылым, Түрік халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік ерекшеліктерін, 

ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі;  В. Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 

қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. Ежелгі және орта ғасырлар тарихын толық оқып 

үйрену нәтижесінде осы әлем елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, 

салыстыру, түсіндіру қабілеті Д) тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар іскерлігі. Е) Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, 

тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

4.2 Модуль - Оқытудың инновациялық әдістері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Оқытудың инновациялық және интерактивті әдістері 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік орталарда бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ жаңа ортаны, оның ішінде ақпараттық іс-қимылдарды жасау 

үшін мұғалімдердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуды қамтамасыз ету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 
Пререквизиттері:Гуманитарлық пәндерді оқытудағы бағалаудың өлшемдік  технологиялары, Инклюзивті білім 

беру 

Постреквизиттері: Дін және ғылым, Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті,В) 

тарихи білімнің, технологияның негізгі әдістерін білуі керек. C) құзыретті білім беруді, сын тұрғысынан ойлауды 

және инновациялық технологияларды меңгеруді қолдана білу; C) тарихи материалды сапалы игеру үшін 

технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық адам ретінде өзін-өзі 

жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын тәжірибеде қолдануға 

қабілетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ежелгі Батыс және Шығыс елдері 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дүние тарихындағы мемлекеттің пайда болуы мен дамуы, 

құлиеленушіліктің дамуы, олардың экономикалық жағдайының ерекшеліктерін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттіліктің пайда болуы және дамуы, құлиеленушіліктің дамуы. Ежелгі 

Египет, Қосөзен, Иран, Үндістан, Қытай. Мемлекеттік құрылымның ерекшеліктері және әлеуметтік 
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стратификация. Ежелгі Шығыс мәдениеті. Ежелгі Грекия мен Римнің деректері мен тарихнамасы. Италия, Батыс 

және Шығыс провинциялар. Олардың экономикалық жағдайының ерекшеліктері. Әлеуметтік қайшылықтардың 

шиеленісуі. Христиан дінінің пайда болуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Әлемдік діндер тарихы, Дін және ғылым, Түрік халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Ежелгі дүние өркеиетінің пайда болуы мен даму тарихын білу;  -қазіргі 

шығыстанудың негізгі теориялық-әдістемелік мәселелерін білу;  -Ежелгі Шығыс тарихы бойынша деректермен 

жұмыстың негізгі әдістерін білу.  В.Білім беру мен кәсіби қызметте әлемнің қазіргі табиғиғылыми картинасы 
туралы білімді пайдалану.  С.Тарихи құбылыстарды талдау, салыстыру, заңдылықтарын түсіндіру қабілеті. 

Өзбетінше жұмыс жасау іскерлігі.   Тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі.  Д.Тарихи құбылыстар мен 

оқиғаларды салыстыру, маңызды тарихи түсініктердің мәнін, мағынасын түсіндіру іскерлігі.Ежелгі өркениет пен 

мемлекеттердің орналасуын тарихи картадан көрсете білу іскерлігі, тарихи құжаттар фрагменттері туралы  

пікірлесу, талдау іскерлігі, тарихи құбылыстарға өзіндік баға беру, өз пайымдауын айту.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ортағасырларлардағы Батыс пен Шығыс елдері 

Бағдарлама авторы:  Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты:Орта ғасырлар тарихын, оның ішінде, орта ғасырлардағы Батыс елдерінің және 

орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихын, феодализм мәселесін, феодалдық қатынастардың даму 

заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Орта ғасырлардағы Батыс елдері: Англия, Франция, Испания, тб. Бытыраңқы 

Германия және Италия. Олардың ХІ-ХҮ ғасырлардағы экономикалық және саяси тарихы. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс 
Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мәдениеті. Қайта өркендеу және гуманизм. Дін мәселесі. Шіркеу және 

оның саясаты. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық революциялар: Нидерланды. Ерте феодалдық Киев 

Русі мемлекетінің қалыптасуы. Орта ғасырлардағы Шығыс елдері: Қытай, Үндістан, Араб елдері, Түркия, т.б. 

Шығыстағы феодалдық қатынастардың ерекшелігі.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Әлемдік діндер тарихы, Дін және ғылым, Түрік халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік ерекшеліктерін, 

ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі;  В. Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 

қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. Орта ғасырлар тарихын толық оқып үйрену 

нәтижесінде осы әлем елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, 

салыстыру, түсіндіру қабілеті Д) тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар іскерлігі. Е) Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, 
тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

5.1   Модуль - Әлемдік діндер тарихы және діни қозғалыстар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік діндер тарихы 

Бағдарлама авторы:   т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлемдік діндер – христиан, буддизм және ислам, олардың пайда 

болуы мен таралуы, негізгі ілімдері, басты діни ағымдары, діннің мәдени және қоғамдық-саяси өмір салаларына 

ықпалы туралы білімдерді беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Дін - әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде, оның 

мәні мен пайда болуы. Әлемдік діндер тарихына кіріспе. Әлемдік діндердің пайда болуы. Буддизм. Христиан 
діні. Ислам діні. Негізін салушылар. Әлемдік діндердің қасиетті кітаптары. Әлемдік діндердің мәдени және 

қоғамдық-саяси өмір салаларына ықпалы. Діннің тарих пен қазіргі әлемдегі мәдени феномен ретіндегі маңызы.  

Пререквизиттері: Діни психология, Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. әлемдік діндердің пайда болуы, негізгі ілімдері, діннің таралуы туралы 

білімдерді біледі; В. Әлемдік діндердің таралуы, қазіргі ұстанатын халықтар, олардың саны туралы деректерді 

табады, оларға тарихи талдау жасап, ғылыми зерттеу жұмысы барысында пайдалана алады; С. Әлемдік діндердің 

пайда болуы мен дамуына ықпал еткен факторларды айқындайды, оларға қатысты өзіндік ой-пікірлер білдіреді; 

Д. Бұқара халық пен дінбасылар арасындағы қатынас түрлерін анықтайды, шіркеу мен халық арасындағы 

байланыс және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Әлем халықтарының діни дәстүрлері мен ғұрыптарының 

ерекшеліктерін білуі іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы  

Бағдарлама авторы:т.ғ.к. Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы туралы 

білім беру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны:Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 

заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы.  

Пререквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Діни психология 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-
саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дін және ғылым  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылым мен діннің мәдени феномендерінен тыс философиялық-аксеологиялық 
рефлексияны қалыптастыру. Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде 

дамуына қолдану. Дін мәселесін ғылыммен байланыстыра отырып негізгі ғылыми көзқарастарды 

қалыптастырады. Ғылым мен діннің әлеуметтік функциялары мен перспективаларын айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылымның мәнділігі және прагматикалық құндылығынан аспайтын мәдени 

парадигма ретінде діни рефлекцияны сыни қабылдау.  

Пререквизиттері: Діни психология, Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Дін және ғылымның негізгі мәселелері;  қоғамдық-әлеуметтік  құрылым, 

дамудағы негізгі заңдылықтар мен құбылыстар, оқиғаларды  біледі: В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи 

деректерге  талдау әдісін практикада қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға 

баға беру қабілетін игереді, тарихи құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Дін және 
ғылым пәнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); 

түрінде ұсына білу іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы ХІХ ғ. -  ХХ ғ. басындағы джадиттік қозғалыс  және халық ағарту ісі. 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы Сарсембин Ү.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ қазақ мәдениетіндегі діни бағыттағы ағартушылық қозғалыстар, 

отаршылдық және кеңес өкіметінің құрылуы тұсындағы діни тұлғалардың, әсіресе қазақ қоғамындағы тарихи 

сананы нығайтудағы, ұлттық интеллигенцияның қалыптасуындағы діни ағартушылықтың тарихи мәнін 

түсіндіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ-ХХ ғғ қазақ қоғамының әлеуметтік саяси жағдайы, патша өкіметі тарапынан 
жүргізілген отаршылдық саясаттың қазақ қоғамына тигізген зардаптары, ұлттық мүддені қорғау және ұлт азаттық 

жолында, тарихи сананың оянуындағы діни ағартушылық бағыттың қалыптасуы, қазақ қоғамындағы діни 

тұлғалардың орны, ұлттық интеллигенцияның жаңа буын өкілдерінің қалыптасуындағы діни ағартушылық, 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы ағарту ісі,  ХХ ғасырдың бас кезеңінде қалыптасқан джадиттік қозғалыстың 

негізгі идеялары. ХІХ-ХХ ғғ қазақ қоғамының тарихи өміріндегі орын алған әлеуметтік саяси мәселелерді кеңінен 

зерделеу. Қазақ қоғамына сырттан жүргізілген патша өкіметінің отаршылдық саясатынан ұлттық мүддені 

қорғаудағы алаш тұлғаларының тағылымын, ұлт мәдениетіне қосқан үлестерін насихаттау. Ұлттық бірегейлікті, 

қоғамның тұтастығын және ортақ тарихи сананы жаңғыртудағы алаш зиялыларының мәдени ағартушылық 

тәжірибелерін зерттеу. Жаңа тарихи уақыттың табалдырығын аттағалы отырған уақытта қазақ қоғамындағы діни, 

мәдени ағартушылық қозғалыстардың қалыптасуын, олардың ұлттық мүддені қорғаудағы ұстанымын ескеру.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 
Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы, Еуропа және Америка елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәннің мазмұны ислам діні, оның негізгі бағыттары, қазақ мәдениетіндегі 

дін мен дәстүр тағылымы, қазақ халқының ұлттың идеясының дамуындағы діни ағартушылық дәстүр және қазақ 

қоғамындағы ұлттық интеллигенцияның орны туралы жан-жақты білім алуға мүмкіндік береді. В. ХХ ғасырдың 

бас кезінде қалыптасқан діни ағартушылық бағыттағы джадиттік қозғалыстың тарихта алар орнын, тарихи 

сананы жаңғырту жолындағы алаш зиялыларының ұстанымын, әсіресе олардың қазақ қоғамындағы діни 

ағартушылық дәстүрді қайта қалпына келтіру жолындағы қоғамдық-саяси қызметтерін, әлеуметтік 

философиялық тұрғыда зерделеуге ықпал етеді.   С. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының әлеуметтік саяси 
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жағдайын тарихи философиялық негізде зерделеуге мүмкіндік береді. Ұлттың азаттығын және ұлттық мүддені 

қорғау, елдің тәуелсіздігіне қол жеткізудегі тарихи сана феномендерін, ұлттық болмыстың рухани негіздерін, 

соның ішінде дін сана мен діни ағартушылық дәстүрдің қазақ қоғамындағы қайта көрініс табу себептерін жаңа 

дейңгейде зерттеуге және оның тәжірибелерін бүгінгі уақыт жағдайында қоғамға пайдалануға ықпал етеді. Д. ХХ 

ғасырдың бас кезеңінде қазақ қоғамының тарихи кеңістігінде қалыптасқан әлеуметтік философиялық 

проблемалар мен қатар, ұлт зиялыларының қалыптасу ерекшеліктерін, олардың діни және саяси мәдениетінің 

ерекшеліктеріне талдау жасайды.  Е. Түркі тілдес халықтардың, түркі-қазақ мәдениетіндегі тұлғалық 

қалыптасудың және ұлттық бірегейлік негізінде тарихи сананың қалыптасуындағы ислам дінінің феноменін, 
әсіресе джадиттік қозғалыстың идеяларын тарихи негізде зерделеу мүмкіндігіне ие болады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 

Бағдарлама авторы:Отаралиева Г.Е.-магистр  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қоғамда дәстүрден тыс діндарлыққа деген қызығушылықтың туындауына 

байланысты студенттер аз зерттелген әлеуметтік құбылыстарды ғылыми тұрғыдан талқылаудың таралуы туралы, 

осы құбылыстың мәніне деген тым тұрпайы көзқарас пен оның қайнар көзі туралы мәлімет алып оларды 

салыстырып баға беру мүмкіндігін алады. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер пәнін оқытуда 

студенттер әр түрлі дәстүрден тыс діни ағымдардағы сектанттық әрекеттердің ерекшеліктерімен және одан 

зардап шеккендерге көмектесу әдістерімен танысады.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі емес діндердің анықтамасы. Дәстүрлі емес діндердің түрлері және 

топтамасы. Дәстүрлі емес діндерді зерттеудің теориялық мәселелері. Жаңа діндердің таралу себептері. Жаңа 

діндердің таралуы және болашағы. Неохристиандық бірлестіктер. Жаңа пұтшылдық және «экологиялық» 

бетбұрыс бағыттағы бірлестіктер. Қазіргі неоориенталистік діни сенімдер. Діни - мистикалық ілімдер. Синкреттік 

бағыттар. Альтернативті діндер. Оппозициялық діндер. Қазақстандағы жаңа діндер топтамасы. Ұлттық-

этникалық және қоғамдық бірлестіктер. Қазақстандағы дәстүрлі емес исламдық ағымдар 

Пререквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Діни психология 

Постреквизиттері: Қазақ жерін отарлау  және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы, Ислам дініндегі мектептер мен 

бағыттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А А. дінтанулық мәселелерге қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау 

және пікір таластыру; В. дәстүрден тыс діндердің пайда болуының себептері, генезисі, қалыптасу кезеңдерін 
біледі;С. жаңа діни ағымдар мен олардың құрылымдық ұйымдарының қалыптасуының алғышарттарына талдау 

жасайды;   Д дәстүрден тыс діни ілімдермен культтердің қалыптасуының сан алуан кезеңдерін айқындап сараптап 

көрсете алады; Е. дәстүрден тыс ағымдар мен культтерді зерттеудің әдістемесін; дәстүрден тыс діндердің 

типологиясы мен топтамасын ; олардың діни ілімдерімен конфессионалдық дереккөздеріне дінтанулық 

сараптама жүргізе алады; дәстүрден тыс діни ілімдер мен культтердің доктринасын дінтанулық оқудың әдісі мен 
әдіснамасын айқындайды; дінтанулық ұғымдар мен терминдер аппаратын меңгереді және қолданады; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С.-т.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік тарихтың құрамдас белігі болып табылатын Отан тарихы туралы білімді 

білім алушылар санасында тереңдету, Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі оқиғаларын 

қамтитын жан-жақты білім беру, азаматтыққа, отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХҮІІІ ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 1917 ж. Ақпан буржуазиялық демократялық революциясының ықпалы және Қазақстан шетел 

интервенциясы мен азамат соғысы жылдарында. Алашорда үкіметінің құрылуы және оның қызметі. Қазақ кеңес 
мемлекетінің құрылуы. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі экономиканы қайта 

қалпына келтіру. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының шет мемлекеттермен дипломатиялық қарым-

қатынастары. 

Пререквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Діни психология 

Постреквизиттері: Қазақ жерін отарлау  және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы, Еуропа және Америка елдерінің 

жаңа заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тарих ғылымының салалары бойынша дерек көздері мен тарихнама 

мазмұнын талдайды, деректерді қолдану тәсілдерін біледі; дүниежүзілік тарих және Қазақстан тарихы бойынша 

базалық білімді игереді. В) деректі тануда тарих ғылымы саласында жаңа жетістіктер мен ғылыми-әдістемелік 

білімді және зерттеу мүмкіндерін қолданады. С) тарихи-салыстырмалы, синхронисттік, ретроспективтік тарих 

ғылымының әдістеріменен историзм және объективтік қағидаларың қолдана отырып қазіргі мен өткен 
фактыларды талдайды, салыстырады; ғылыми еңбектерге өзбетінше тарихнамалық шолу жасайды. Д) Жаңа және 

қазіргі замандағы Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлары туралы білім қалыптастырады. Е) 
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зерттеу мәселелерін құзіретті тұжырымдап, нәтижелерін ұсынады; Қазақстанның әлемдік тарихтағы және мәдени 

үдерістердегі орны мен рөлін айқындайды 

 

5.2  Модуль -Дін және ғылым тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орта ғасырлық түркілер мәдениеті 

Бағдарлама авторы:т.ғ.к. Аман Ә.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге орта ғасырлардағы түркілердің материалдық және рухани мәдениеті, 

түркілердің мәдени мұраларының тарихы, оларға қатысты деректер туралы нақты білімдерді беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Орта ғасырлардағы түркілердің материалдық және 

рухани мәдениеті. Түркі халықтарының мәдени мұралары. Қалалар мен қалалық қоныстар. Қолөнер, сауда, ауыл 

шаруашылығы. Архитектура және өнер. Наным-сенімдер және дін. Исламның таралуы. Тіл, жазу және әдебиет. 

Ұлы Жібек жолының Қазақстандағы тармақтары. Сауда және тауар алмасу. Мәдениеттің өзара әсері.     

Пререквизиттері: Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі, Діни психология 

Постреквизиттері: Ислам дініндегі мектептер мен бағыттар, Қазақ жерін отарлау  және ұлт-азаттық көтерілістер 

тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық түркілер мәдениетінің тарихы, түркі халықтарының мәдени 

мұралары туралы білімдерді игеруі тиіс; В.Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге кешенді талдау 

әдісін практикада қолдану;  С. Орта ғасырлардағы түркілер мәдениетінің тарихы бойынша түсініктер мен 
терминдерге сүйеніп, логикалық ойлау, материалдық және рухани мәдениеттің қалыптасу және даму процесін 

ашу қабілеті; Д. Ортағасырлық түркілер мәдениеті курсының білімін   ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану 

іскерлігі; Е. Тарихи материалды жүйелі баяндау іскерлігі, пәннен алған білімін болашақта оқыту мен тәрбие 

жұмысында пайдалана білу іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 

Бағдарлама авторы: Сарсембин Ү.Қ.-ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: XVIIІ-XІХ ғасырларда европа мәдениетінде, қазақ мәдениетіндегі ХІХ-ХХ 

ғасырларда қалыптасқан ағартушылық философияның адамзат тарихындағы алатын орнын, қалыптасу 

ерекшеліктерін, негізгі идеяларын түсіндіру. Қоғам дамуындағы және жеке адамның рухани қалыптасуындағы, 
қоғамдық сана феномендерінің қызметін зерттеудегі ағартушылық философияның ғылыми әдіс-тәсілдерін, 

ұстанымын үйрету. Қазіргі уақыт жағдайында рухан жаңғыру бағдарламасын іске асыруда және осы бағыттағы 

студенттердің шығармашылық мүмкіндігін қалыптастыруда, ағартушылық философияның тарихи мәнін және 

оның шеңберінде зерделенген құндылықтарды насихаттау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XVIIІ-XІХ ғасырларда европа мәдениетінде, ХІХ-ХХ ғасырларда қазақ 

мәдениетінде қалыптасқан ағартушылық философия, оның тарихы, философиядағы ағартушылық идеяның 

қалыптасу ерекшеліктері. Француз ағартушылық философиясы және классикалық неміс философиясындағы 

ағартушылық идеялар. ХІХ-ХХ ғғ ресей мәдениетіндегі ағартушылық философия. Қазақ ойшылдарының 

ағартушылық идеялары. ХІХ-ХХ ғғ қазақ зиялыларының әлеуметтік философиялық идеялары мен ағартушылық 

қызметтері. 

Пререквизиттері: Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі, Діни психология 
Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Азия және Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Адамзат мәдениетіндегі ағартушылық дәстүрдің тарихи мәнін, қалыптасу 

негіздерін, қоғам дамуындағы ағартушылық философияның қызметін білу. Ағартушылық философияның 

негізінде зерделенген құндылықтардың қазіргі уақыттағы өзектілігін түсіну. В.  Ағартушылық философияның 

қалыптасуындағы негізгі әлеуметтік философиялық мәселелерге шолу жасау және соның негізінде әр аймақтағы 

ағартушылық идеяның мемлекет, қоғам, адамзат қоғамының тарихи кеңістігіндегі феноменіне талдау жасауға 

мүмкіндік алынады. С.  Қоғамдық сананы жаңғыртудағы ағартушылық философия өкілдерінің негізгі идеяларын 

талдау негізінде, қазақ мәдениетіндегі ұлттық интеллигенция өкілдерінің ағартушылық ұстанымын терең 

түсінеді. Д.  Студенттің болашақ маман және мемлекет азаматы ретінде қалыптасуына қажетті құндылықтарды, 

атап айтсақ тарихи сананы, ұлттық сананы иеленуге ықпал етеді. Е. Ағартушылық философияның адамзат 

қоғамының және ұлт тарихының тарихи кеңістігіндегі мәдени негіздерін оқып үйрену тарихи тұрғыда ойлай 
алатын кәсіби маманды қалыптастырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қ.Яссауи және суфизм ілімі 

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Қ.Яссауи және Орталық Азиядағы суфизмнің пайда болуы мен таралуы, 

орнығуының тарихи, мәдениәлеуметтік алғышарттарымен таныстыру.. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Орталық Азиядағы суфизмнің пайда болуы мен қалыптасуы. Ең алғашқы сопылар. 

Сопыларға қатысты ғалымдардың көзқарастары. Ислам мәдениетінде суфизм әдебиеттері мен тариқаттардың 

рөлі. Қазақ жерінде таралған сопылық бағыттар 

Пререквизиттері: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Діни психология 

Постреквизиттері: Қазақ жерін отарлау  және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы, Ислам дініндегі мектептер мен 

бағыттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Дәстүрлі суфизм пен адасқан сопылық топтардың айырмашылықтарын 

біледі.Суфизмнің ұлттық діл мен мәдениетке ықпал-әсері туралы ой танымдық мәдениетін қалыптасады. В 
Исламдағы суфизмнің мәні мен мақсаты жайлы таным қалыптасады. С. Деректерге сүйене отырып,  сопыларға 

қатысты ғалымдардың көзқарастарына баға беру қабілетін игереді, оған  қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. 

Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз  қорытындыларын дәлелдей алуы;  діни 

деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды,    кестелерді  қолдана білу және оларды сабақ процесінде  қолдана 

алу; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, 

коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу іскерлігі; 

 

6.1  Модуль – Оқыту технологиясы және түрік халықтарының тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теология және ислам философиясы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Оразаева Ж.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Теологиялық ғылымның қазіргі жай-күйі мен проблемалары, даму тенденциялары 

туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі кезеңде теологиялық білім жүйесін, оның университеттік 

ерекшелігін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Теология мен оның конфессиялық-білім беру бейіндерін анықтау;  Ислам 

философиясының қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеу; қазіргі заманғы көрнекті мұсылман теологтарының 

шығармашылығымен танысу; теологиялық білімнің дерек көздері мен әдістерін зерттеу; ислам теологиясының 

негізгі мәселелерін қарастыру.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Дінтану негіздері 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теология және ислам философиясына қатысты негізгі білімдерді, ислам 
философиясының негізгі идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам философиясының тарихы, ондағы мәселелер, 

оның қазіргі жай-күйі, ислам философиясының өкілдері, т.б. білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С. Теология және 

ислам философиясы туралы пікірін тұжырымдайды, өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д. 

Теология және ислам философиясына қатысты мәселелер бойынша ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және 

оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі 

этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі 

 

6.2  Модуль – Педагогикалық және тарихи пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Дін және дәстүр 

Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ислам мәдениетіне  діни көзқарасты түсіну және меңгеру, қазіргі 

заманғы діннің рухани, діни дәстүрімен   таныстыру, болашақ жас мамандарды сындарлы ойлап, әртүрлі 

дәуірлердегі рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын 

жүргізуге үйрету, қазіргі заманда қоғамның рухани және материалды мәдениетінің дамуындағы құбылыстар мен 

тенденцияларды зерттеуде объективті критерийлерді және құнды бағдарларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Ислам дінінің пайда болуы және дамуы. Ислам 

дінінің сөз өнері, поэзиясы, көркем әдебиеті  мұсылман сөз өнері, мұсылман поэзиясы ретінде дүние жүзілік 

мәдениеттің қорына қосқан   үлесі. Мұсылман сәулет өнерінің тілі өте бай, әралуан және күрделі. Себебі ол 

әрқашан ислам қоғамының дүниетанымы мен идеяларымен байланысты болды. Қазақ даласында кеңінен тараған 

ислам өнерінің үлгілерінің бірі шебер жазу өнері.  
Пререквизиттері: Дінтану негіздері, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Ислам дініндегі мектептер мен бағыттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Ислам мәдениетіне  қатысты негізгі білімдерді, ислам  мәдениетінің  негізгі 

идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам мәдениеті мен, ондағы мәселелер, оның қазіргі жай-күйі,   т.б. білім  

нәтижелеріне қол жеткізеді. С.   Ислам мәдениеті және діни дәстүр туралы пікірін тұжырымдайды, өркениетті 

жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д.Ислам мәдениетіне  қатысты мәселелер бойынша ғылыми ізденіс 

жұмыстарын жүргізеді және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін ұстанатын халықтардың салт-
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дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, 

әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі қалыптасады.  
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9.1  Модуль - Тарих, дінтану және оқытудың технологиялары, 22 кредит 

КП ТК KTТD 3301 Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы 5 5 

БП ТК ІТ 3219 Ислам тарихы 5 5 

КП ТК DOIT 3302 Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар 6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 1 

КП ТК BShЕZhZT 3303 Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 6 6 

9.2  Модуль - Тарих, дінтану және мұғалімнің құзыреттілігі мәселесі, 22 кредит 

КП ТК Tar 3301 Тарихнама 5 5 

БП ТК KODT 3219 Қазақ  ойшылдары дін туралы 5 5 

КП ТК MK 3302 XXI ғасыр мұғалімінің құзіреттіліктері 6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 1 

КП TK AAEZhZT  3303 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы  6 6 

10.1 Модуль - Діннің теориялық мәселелері, 15 кредит 

БП ТК DG 3220 Дін және ғылым 5 5 

БП ТК IT  3221 Ислам теологиясы 6 5 

БП ТК MT  3222 Мазһабтар тарихы 6 5 

10.2 Модуль - Дін және зайырлылық мәселесі, 15 кредит 

БП ТК GZN 3220 Ғылыми-зерттеу негіздері 5 5 

БП ТК IDAB 3221 Ислам дініндегі ағымдар мен бағыттар  6 5 

БП ТК ZMD 3222 Зайырлы мемлекеттегі дін 6 5 

11.1 Модуль - Оқыту әдістемесі және жаңа заман тарихы, 14 кредит 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК DOA 3305 Дінтануды оқыту әдістемесі 5 4 

КП TK KZhZT 3306 Қазақстанның жаңа заман тарихы  6 5 

11.2 Модуль - Оқыту технологиялары және Қазақстан мен Батыс елдерінің тарихы, 14 кредит 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК DOA 3305 Дінтануды оқыту әдістемесі 5 4 

КП TK KT 3306 Қазақстанның ХУІІ-ХІХ ғғ. тарихы  6 5 

 

9.1  Модуль - Тарих, дінтану және оқытудың технологиялары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан тарихының деректануы теориясы мен методологиясы саласында және 

қолда бар, сақталған тарихи деректер кешені туралы, олармен жұмыс істеу әдістемесін үйрету, білім беру. 

Қазақстан тарихы тарихнамасының теориясы мен методологиясы бағытында білім беру және ғылыми 

монографиялармен және зерттеулермен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерінің негізгі принциптерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан тарихының деректануы. Мақсаты, міндеті. Басқа ғылымдармен 

байланысы. Тарихи деректерді анықтау. Деректерді жіктеу. Зерттеушінің дерек пен жұмыс істеуінің негізгі 

кезеңдері. Деректемелік анализ. Қазақстан тарихының төңкеріске дейінгі әдебиеттері.  Төңкеріске дейінгі кезең 

авторларының саяси көзқарастарын салыстыру және жаңа тұжырымдар жасау, оның Кеңес үкіметі орнағанға 

дейінгі аралықтағы даму тарихы. Кеңес мемлекетінің қалыптасуы кезеңдерін тұтастай зерттеу. Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы КСРО мемлекетінің саяси дамуын, КСРО қоғамының жағдайын зерттеу. Әкімшіл-әміршіл 
жүйенің күшеюі, авторитарлық режимнің тұрақтануы және оның саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық 

салдарлары. КСРО халық шаруашылығының өнеркәсіпті және аграрлы секторларының дамуының, әкімшілік-

саяси және әлеуметтік-экономикалық шаралар үлгісінің сипаттамасы. Ресей тарихының «посткеңестік» кезеңдегі 

маңызды құжаттары  

Пререквизиттері: Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы, Этнология, Әлемдік діндер 
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Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан тарихының деректану, тарихнамасымен танысу және 

тарихнамалық теориялық білімдерді меңгеру; В. Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану, 

ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізу үшін тарих ғылымның ұғымдары мен түсініктерін меңгеру. 

Ғылыми еңбектерді түрлеріне қарай жіктеп, сыни талдау жасауды үйрену; С. Монографиялармен, 

хрестоматиялармен, тарихи-әдеби құжаттармен, картамен жұмыс жасау іскерлігін игеру. Ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі талаптарын оның ішінде мемлекеттік құпияны сақтау; кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі 

дерек көздеріндегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі.  Д.   Тарихи зерттеуде деректілік-
ақпараттың базалық негізін жасауды меңгеру. Қарым-қатынас іскерілігі курстың белгілі бір тақырыбы бойынша 

теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән бойынша базамен жұмыс 

дағдысын. Е. Ғылыми зерттеулерге анализ жасауды тәжірибеде қолдану; библиографиялық қор жасақтау және 

онымен жұмыс жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ислам тарихы 

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттері Ислам дінінің пайда болуы, таралуы, негізгі тармақтарымен 

таныстыру. Өз бетінше жұмыс істеп қорытынды шығару дағдыларын қалыптастыру, ойлау және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ислам дінінің пайда болу тарихы. Ислам дінінің әлемдік мәні. Сунниттік бағыттың 
таралуы. Исламның діни ілімі және ғибадаты. Исламдағы ағымдар мен бағыттар. 

Пререквизиттері: Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы, Этнология, Әлемдік діндер 

Постреквизиттері: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)   Ислам діні және негізгі бағыттарын түсініп, білуі тиіс; В) Деректерден 

нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізу үшін дінтану 

ғылымның ұғымдары мен түсініктерін меңгереді; С) Кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі дерек көздеріндегі 

ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі. Д) Қарым-қатынас іскерілігі курстың белгілі бір 

тақырыбы бойынша теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән бойынша 

базамен жұмыс дағдысын. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын игеру.Өзіне, өзгеге, қоғамға сенім білуге үйрене отырып 

ортамен қарым қатынста болуға дағдыланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудағы инновациялар - бұл оқытудың жаңа әдістемесі, білім беру мазмұнын 

ұйымдастырудың жаңа тәсілдері, білім беру нәтижесін бағалау әдістері. Бүгінде білім беру қазіргі әлемнің 

сұраныстарына жауап беруі, жаңа әлеуметтік құбылыстарға қарап өзгеруі тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы оқытудың инновациялық әдістері жаңа заман тұлғасын - жоғары білімді 

маманды дайындауға бағытталған. Қазіргі 21 ғасыр жастары - олар ақпараттық ғасырдың адамдары, олармен 

жұмыс кезінде олардың өз бетінше танымдық қызметті ұйымдастыру біліктерін дамыту қажет; олардың себеп-

салдарлық және құрылымдық-функционалдық талдау жасау, зерттеу нысанының мәндік сипаттамаларын 
айқындау, салыстыру үшін критериилерді өз бетінше таңдау икемділік-дағдыларын дамыту. 

Пререквизиттері: Христиан дінінің негізгі бағыттары, Этнология, Әлемдік діндер 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. студенттердің білім беру процесін одан әрі жетілдіру үшін мектепте 

инновациялық технологияларды қолдану бойынша теориялық білімдердің қажетті көлемін меңгеруі; В. 

оқытудың интерактивті әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың (акт), соның ішінде компьютер мен Интернеттің дидактикалық негізделген құралдарын 

қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру; Е. болашақ оқытушылық 

қызметте оқытудың меңгерген дағдыларын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н.-т.ғ.к.,  аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс пен Шығыстың елдерінің жаңа заман кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық 

және саяси хал-ахуалы мен әлемдегі мемлекеттер арасындағы қатынастарды талдау мақсаты қойылған. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заманғы әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы. Шығыс елдері халықтарының отарлық езгіге қарсы үздіксіз күресі. «Азияның оянуы». Батыс пен Шығыс 

елдеріндегі халықтардың ұлт-азаттық күрестерінің ерекшеліктері.   Дамыған Еуропа елдерінің Африка елдеріне 

отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары туралы. Жаңа заман дәуірі кезеңіндегі Африка және Батыс 

елдерінің даму ерекшеліктері. Африка елдерінің әлеуметтік даму эволюциясы мен бұл елдерге отарлық саясаттың 

басталу себептері. Африка елдеріндегі әлеуметтік өзгерістер мен капитализмнің отарлық жүйесінің тұрақтануы.   
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Пререквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Этнология, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы 

Постреквизиттері:Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихын оқып шыққаннан кейін, 

ол елдердің екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы отар және жартылай отар елдер ретіндегі әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуларын меңгереді. В. Батыс пен Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және 

саяси модернизациялық даму ерекшеліктеріне толық талдау жасайды. С. Саяси оқиғаларға баға беруге, өзіндік 

талдау жасауға, пікір қалыптастыруға үйренеді; Д. Әдебиеттермен, ғылыми монографиялармен жұмыс жасап, 

олардан қажетті мәліметтерді алып, талдауды үйренеді; Е. Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 
бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, дайындауға машықтанады. 

 

9.2  Модуль - Тарих, дінтану және мұғалімнің құзыреттілігі мәселесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихнама 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н.-т.ғ.к.,  аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихнама пәнінің ұғымдық аппаратын, тарихнамалық дәстүрлердің қалыптасу 

тарихын, Қазақстан және шетел тарихнамасын, ондағы методологиялық ерекшеліктерді, негізгі тарихнамалық 

еңбектерді оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс, Греция және Рим тарихнамасы. Орта ғасырлар тарихының 

тарихнамасы. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Азия мен Африка елдерінің тарихын зерттеу. ХХ ғасырдағы Еуропа мен 
Америка елдерінің тарихының тарихнамасы. Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша 

Қазақстандық тарихнама. Тарихи-салыстырмалылық, хронологиялық, мәдени-өркениеттік, талдау әдістерінің 

негізін меңгеру, тарихи ретроспективті әдісті басшылыққа ала отырып, қазіргі кезең оқиғаларына талдау жасау.  

Пререквизиттері: Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы, Этнология, Әлемдік діндер 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел және Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректерін түсініп, 

білуі тиіс; В) Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы 

зерттеулерді жүргізу үшін тарих ғылымның ұғымдары мен түсініктерін меңгереді; С) Кәсіби міндеттерді шешу 

үшін түрлі дерек көздеріндегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі. Д) Қарым-қатынас 

іскерілігі курстың белгілі бір тақырыбы бойынша теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, 

ғылыми әдебиетпен, пән бойынша базамен жұмыс дағдысын. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен 
оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ ойшылдары дін туралы  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ ойшылдарының дін туралы көзқарастарын оқып, негізгі бағыттарымен 

таныстыру Өз бетінше жұмыс істеп қорытынды шығару дағдыларын қалыптастыру, ойлау және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Ойшыл, ойшылдық, даналық ұғымдарын ашып көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ топырағынан шыққан ортағасырлық ғұламалар мен хандық кезеңдегі 

жыраулар поэзиясы, зар заман ақындары мен соңғы ғасырда ыданаойшылдардың шығармаларындағы діни 

көріністерді қарастыру. Астарына үңіліп, талдау жасау.  
Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер 

Постреквизиттері: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақ дүниетанымын терең игеру, отандық кемеңгерлер еңбегін зерделеу 

В) Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізу 

үшін дінтану ғылымның ұғымдары мен түсініктерін меңгереді; С) Кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі дерек 

көздеріндегі ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі. Д) Қарым-қатынас іскерілігі курстың белгілі 

бір тақырыбы бойынша теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән 

бойынша базамен жұмыс дағдысын. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-

зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын игеру.Өзіне, өзгеге, қоғамға сенім білуге үйрене 

отырып ортамен қарым қатынста болуға дағдыланады. Отандық дінтану ғылымының спецификасын ескеру, 

өзіндік артықшылықтарын игеру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ХХІ ғасыр мұғалімінің құзіреттіліктері 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н.-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: ХХІ ғасырдағы мұғалім құзіреттілігі туралы білімдерді беру, мұғалім 

құзіреттілігін құрайтын икемділік-дағдыларды, білім мазмұндарын меңгерту, оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі оның білімінің жан-жақтылығы, ұстаздық 

шеберлігі, оқытудың жаңа әдістерін, инновациялық технологияны  меңгеруімен өлшенеді.  Мұғалім кәсіби 

құзіреттілігінің түрлері: арнайы немесе қызметтік кәсіби құзіреттілік,әлеуметтік кәсіби құзіреттілік, жеке кәсіби 

құзіреттілік, дара кәсіби құзіреттілік. Қазіргі мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі: оқыту мен тәрбиелеу нәтижелерін 
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жүзеге асырудағы кәсіби біліктілігі; ұстаздық шеберлікті шығармашылықпен меңгеруі; ғылыми әлеуеті мен 

бәсекеге қабілетін дамыту; обьективтілік, дербес әрекетшілдік пен мақсаттылық, өзара сынды қабылдай білуі, 

өзін интеллектуалды, жасампаз маман ретінде көрсете білуі.Қазіргі заман мұғалімі-рухани дамыған, әлеуметтік 

тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдарды шебер меңгерген білікті маман, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылатын 

шығармашылқ тұлға. 

Пререквизиттері: Христиан дінінің негізгі бағыттары, Этнология, Әлемдік діндер 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ХХІ ғасырдағы мұғалім құзіреттілігі туралы білімдерді, оны құрайтын 
икемділік-дағдыларды білуі тиіс; В. Мұғалімнің шеберлігін, құзіреттілігін қалыптастыру жолдарын, оның әдіс-

тәсілдерін меңгеруі тиіс; С. Мұғалім өз құзіреттіліктерін сабақ беру барысында қолдану білу икемділік-

дағдылардың игерілуі; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін 

шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. - т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты:Азия және Африканың елдерінің жаңа заман тарихы курсын оқыту студенттердің 

тарихи танымын қалыптастыруға, олардың әлем алдында тұрған тапсырмаларды шешуге белсенді қатысуына 

жағдай жасауға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еуропа елдерінің Азия елдеріне отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары 
туралы. Жаңа заман дәуіріндегі Батыс елдері мен Азия және Африка елдері. Буржуазиялық капиталистік 

қатынастың дамуының алғышарттары. Жаңа заман дәуірінде Батыс елдерінің метрополияға, ал Шығыс елдерін 

оларға бағынышты отар және жартылай отарға айналдыруы. Жаңа заман дәуірі-алғашқы рет дүниежүзілік 

шаруашылықтың біртұтас системасын құрды. Шығыс елдері халықтарының отарлық езгіге қарсы үздіксіз күресі. 

«Азияның оянуы». Азия және Африка елдеріндегі  халықтардың ұлт-азаттық күрестерінің ерекшеліктері.   

Дамыған Еуропа елдерінің Африка елдеріне отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары туралы. Жаңа 

заман дәуірі кезеңіндегі Африка және Батыс елдерінің даму ерекшеліктері. Африка елдерінің әлеуметтік даму 

эволюциясы мен бұл елдерге отарлық саясаттың басталу себептері. Африка елдеріндегі әлеуметтік өзгерістер мен 

капитализмнің отарлық системасының тұрақтануы.  Азия мен Африканың халықтар тарихын зерттеудегі тарихи 

үдерістерді дәуірлеу, дәуірлеудің дәстүрлі түрлерінің рөлі. Капитализмнің пайда болуының бастапқы кезеңін 

және оның Шығыс елдеріндегі маңызды ерекшеліктерін анықтау. Ескі, колониалдық және жартылай колониялық 
құрылымдарды жаңғырту. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы,  Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы 

Постреквизиттері:Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Азия және Африка елдерінің тарихының кезеңдері; хронологиялық 

шеңберлері; оның негізгі мәселелері;  қоғамдық-әлеуметтік  құрылым, дамудағы негізгі заңдылықтар мен 

құбылыстар, оқиғаларды  біледі: В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге  талдау әдісін практикада 

қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

пәнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; 

өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); түрінде 

ұсына білу іскерлігі. 
 

10.1 Модуль - Діннің теориялық мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дін және ғылым  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылым мен діннің мәдени феномендерінен тыс философиялық-аксеологиялық 

рефлексияны қалыптастыру. Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде 

дамуына қолдану. Дін мәселесін ғылыммен байланыстыра отырып негізгі ғылыми көзқарастарды 

қалыптастырады. Ғылым мен діннің әлеуметтік функциялары мен перспективаларын айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылымның мәнділігі және прагматикалық құндылығынан аспайтын мәдени 

парадигма ретінде діни рефлекцияны сыни қабылдау.  
Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Дін және ғылымның негізгі мәселелері;  қоғамдық-әлеуметтік  құрылым, 

дамудағы негізгі заңдылықтар мен құбылыстар, оқиғаларды  біледі: В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи 

деректерге  талдау әдісін практикада қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға 

баға беру қабілетін игереді, тарихи құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Дін және 

ғылым пәнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); 

түрінде ұсына білу іскерлігі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ислам теологиясы  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ислам теологиясының пәні және қалыптасу және даму процесімен 

таныстыру. Ислам теологиясы түрлі бағыттарының мазмұндық ерекшеліктерін ашу. Мұсылман теологиясының 

жүйесін және догматикалық, адамшылық – этикалық діни ілімдердің мән мағынасын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ислам теогиясының негізгі догматтары; Яғни Аллаға, пайғамбарларға, кітаптарына, 

елшілеріне, ақирет күніне деген сенім негіздеріне тоқталу. Діни мәтіндерге сүйенген бастаулары мен Ислам 
ғұламаларының пікірлерін салыстырып, саралау. Матуриди мәзһабының Ислам теологиясындағы орнын 

анықтау.  

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәндi оқудан алдын бiлiм алушылардың философия, мәдениеттану, дінтану, 

ислам тарихы туралы бiлiмi болуы керек. В. Ислам теологиясы түрлі бағыттарының мазмұндық ерекшеліктерін 

ашу. С. Пәндi оқудың нәтижесiнде бiлiм алушы дiн туралы ғылыми бiлiмдi меңгеруге; Д.этиканың мәні мен 

қызметін, өзіндік ерекшеліктерін;  Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің 

нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум) түрінде ұсына білу іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мазһабтар тарихы   
Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Исламда сенімдік, құқықтық, саяси мәзһабтардың пайда болуы, қалыптасу, 

дамуын қарастыру. Мазһабтарға қатысты әдебиеттеріне шолу жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мазһабтардың қалыптасуына түрткі болған әлеуметтік, саяси, экономикалық, 

мәдение алғышарттарға тоқталу. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мазһабтар тарихын терең білу арқылы ислам доктринасын сараптай біледі. 

В. Мазһабтар арасындағы ерекшеліктер мен айыра білу –С. Пәндi оқудың нәтижесiнде бiлiм алушы дiн туралы 

ғылыми бiлiмдi меңгеруге; Мазһабтар тарихын меңгере отырып саяси және ілімдік тарихты меңгеруге; Д.Ислам 

дiнi негiздерiн игеруi тиiс. Е. Қазіргі мазһабтардың ілімдікғұрыптық ерекшеліктерін түсіндіру және сын көзбен 
талдаулар жүргізе білу.  

 

10.2 Модуль - Дін және зайырлылық мәселесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу негіздері   

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми зерттеудің әлеуметтікфилософиялық, теориялық және эмпирикалық 

әдістер қолданылады. Мамандық бойынша өз қызығушылығына қарай ғылыми зерттеу жобаларын жасай білу, 

іске асыру. Ғылыми зерттеу жобаларын әртүрлі жобаларға ұсынып, халықаралық конференцияларға мақала жазу 

әдіс тәсілдері қарастырылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу негіздері пәні мен міндеттері. Ғылым және дін. Ғылыми зерттеудің 

әлеуметтікфилософиялық әдістері пайдаланылады. Курстың мақсаты  аталмыш әдістерден хабардар ету. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ғылымның негізгі мәселелері;  қоғамдық-әлеуметтік  құрылым, дамудағы 

негізгі заңдылықтар мен құбылыстар, оқиғаларды  біледі: В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге  

талдау әдісін практикада қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру 

қабілетін игереді, тарихи құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Дін және ғылым 

пәнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; 

өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); түрінде 

ұсына білу іскерлігі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ислам дініндегі  ағымдар мен  бағыттар 

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Ислам тарихындағы ағымдар мен бағыттардың пайда болуы. Олардың шығуына 

түрткі болған әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени алғышарттарды меңгеру. Қазіргі ислам мектептерінің 

ерекшеліктерін анықтау; олардың идеялық, діни ұстанымдарына талдаулар жасап баға беру; Бүгінгі исламдық 

ағымдардың ислам ойлау жүйесі кеңістігіндегі орын бағамдау. 



61 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ислам тарихындағы ағымдар мен бағыттардың пайда болу тарихы. Ислам 

тарихындағы ағымдар мен бағыттардың әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени алғышарттары. Қазіргі ислам 

мектептерінің ерекшеліктері. исламдық ағымдардың ислам ойлау жүйесі кеңістік. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазіргі кездегі исламдық мектептердің пайда болу және оның себептері, 

Қазіргі кездегі исламдық мектептердің доктриналық ерекшеліктері мен ұстанымдары; В.Қазіргі ислам 

мектептеріндегі теологиялық, діни-философиялық, дінипрактикалық, этикалық ерекшеліктері мен қағидаларын 
ажырата алу; С. Қазіргі ислам мектептері проблемасына түсіндіру және сыни талдаулар жүргізе білу; Е. Жаңа 

концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу 

дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Зайырлы мемлекеттегі дін  

Бағдарлама авторы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы діни көзқарасты түсіну және меңгеру, қазіргі заманғы діннің 

руханиөнегелі императивтерімен таныстыру, болашақ жас мамандарды сындарлы ойлап, әртүрлі дәуірлердегі 

рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын жүргізуге үйрету, 

қазіргі заманда қоғамның рухани және материалды мәдениетінің дамуындағы құбылыстар мен тенденцияларды 

зерттеуде объективті критерийлерді және құнды бағдарларды қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет ұғымы. белгілері мен қызметтері. Мемлекет түрлері. Зайырлы және 

теократиялық мемлекет. Сакрализация және секуляризация үрдістері. Мемлекет пен дін арақатынасының тарихи 

типтері. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Ортағасырлық Еуропадағы діни дәстүр 

Постреквизиттері: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақстандағы мемлекет және дін қатынастарының даму тарихын, негізгі 

бағыттары мен принциптерімен танысады. В. салада қалыптасқан ұғымдар мен тұжырымдарды, көзқарастар мен 

идеяларға еркін талдау жасай алады. Д.Дінге қатысты заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттарды 

сараптауға және интерпретациялап; С.құжаттар мен дереккөз әдебиетімен өзіндік жұмыс жасау әдістемесіне; 

Д.мемлекет және дін арақатынасының теориялық және практикалық мәселелерін талдау. Е. Жаңа концептуальды 

тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  
қолдану іскерлігі. 

 

11.1 Модуль - Оқыту әдістемесі және жаңа заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С.т.ғ.к., аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени жағдайы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 18 ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. 
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка қазіргі заман тарихы, Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. Жаңа кезеңіндегі  фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде 

хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  жұмыс жасауды алған 

білімдерін практикада пайдалану. Жаңа тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа кезеңіндегі тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу,  саралау, өз 

пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын 

дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана білу және 

оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-
зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

11.2 Модуль - Оқыту технологиялары және Қазақстан мен Батыс елдерінің тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы 

Бағдарлама авторы:  
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы кезеңіндегі саяси, экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени жағдайы туралы білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:ХҮІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  Қазақстанның Ресейге 

қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. Отаршылдыққа қарсы 

ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка қазіргі заман тарихы, Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы кезеңіндегі Қазақстанның саяси, 

экономикалық, әлеуметтік ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. жаңа заман кезеңіндегі  фактологиялық 

мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  
жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа 

заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға 

талдау жасай білу,  саралау, өз пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай 

алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, 

кестелерді  қолдана білу және оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен 

оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

5В013000 – ТАРИХ- ДІНТАНУ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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10.1 Модуль - Жаңа және қазіргі замандағы тарих пен дін, 18 кредит 

КП TK KZhZT 3306 Қазақстанның жаңа заман тарихы  6 5 

КП TK 
EAЕZhКZT 

3307 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
6 5 

КП  ТК IT 3308 Ислам теологиясы 6 5 

БП TK KDDKK 3217 Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер 6 3 

10.2 Модуль - Тарих пен дінтанудың өзекті мәселелері, 18 кредит 

КП TK KT 3306 Қазақстанның ХУІІ-ХІХ ғғ. тарихы  6 5 

КП TK BEZhZT 3307 Батыс елдерінің жаңа заман тарихы 6 5 

КП  ТК HPT 3308 Христиандық православиенің тарихы 6 5 

БП TK IMDD 3217 Ислам мәдениеті және діни дәстүр 6 3 

 

10.1 Модуль - Жаңа және қазіргі замандағы тарих пен дін 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С.т.ғ.к., аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени жағдайы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:18 ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. 
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның  ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. Жаңа кезеңіндегі  фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде 

хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  жұмыс жасауды алған 

білімдерін практикада пайдалану. Жаңа тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа кезеңіндегі тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу,  саралау, өз 

пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын 

дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана білу және 
оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-

зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 
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Бағдарлама авторы:   Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәнін оқып білу 

нәтижесінде студент жаңа заман тарихының мерзімдік ауқымы мен кезеңденуін, Батыс және Орталық Еуропа 

елдеріндегі капиталистік өндіріс тәсілінің қалыптасу тарихын, жаңа замандағы отарлық империялардың 

қалыптасуы мен дамуын, жаңа заман тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа заман феноменін анықтай алады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы Француз буржуазиялық 

революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена конгресінен кейінгі 

Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық жүйе.  
Пререквизиттері:  Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну. В) Қазақстандағы қазіргі тарих ғылымының жетістіктеріне негізделген 

фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық 

карталармен жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу. 

С) Концептуальдық-теориялық мәселелерді түсіну, Жаңа заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын 

талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті. Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу, саралау, өз пікірлерін білдіру. Д) 

Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; материалды 

жеткізе алу, сұрақтарға жауап беруі; семинарға дайындық кезінде қолда бар ғылыми әдебиеттерге өз бетінше, 

сыни тұрғыдан талдай алу; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана 

білу және оларды сабақ процесінде қолдана алу. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  игеру; Жаңа заман  тарихының кезеңдері 

мен хронологиясы туралы білім. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ислам теологиясы  

Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Ислам теологиясы  ғылымның қазіргі жай-күйі мен проблемалары, даму 

тенденциялары туралы жалпы түсініктерді қалыптастыру; қазіргі кезеңде теологиялық білім жүйесін, оның 

университеттік ерекшелігін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері.  Ислам теологиясы  мен оның  білім беру бейіндерін 

анықтау;  Ислам  теологиясының қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеу; қазіргі заманғы көрнекті мұсылман 
теологтарының шығармашылығымен танысу; теологиялық білімнің дерек көздері мен әдістерін зерттеу; ислам 

теологиясының негізгі мәселелерін қарастыру.  

Пререквизиттері: Дінтануды оқыту әдістемесі, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ислам теологиясы  қатысты негізгі білімдерді, ислам  теологиясының  

негізгі идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам теологиясы, ондағы мәселелер, оның қазіргі жай-күйі, ислам  

теологиясының  өкілдері, т.б. білім  нәтижелеріне қол жеткізеді. С.   Ислам теологиясы туралы пікірін 

тұжырымдайды, өркениетті жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д.Ислам теологиясына  қатысты мәселелер 

бойынша ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізеді және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін 

ұстанатын халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі 

мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу 
іскерлігі;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер 

Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қоғамда дәстүрден тыс діндарлыққа деген қызығушылықтың туындауына 

байланысты студенттер аз зерттелген әлеуметтік құбылыстарды ғылыми тұрғыдан талқылаудың таралуы туралы, 

осы құбылыстың мәніне деген тым тұрпайы көзқарас пен оның қайнар көзі туралы мәлімет алып оларды 

салыстырып баға беру мүмкіндігін алады. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер пәнін оқытуда 

студенттер әр түрлі дәстүрден тыс діни ағымдардағы сектанттық әрекеттердің ерекшеліктерімен және одан 

зардап шеккендерге көмектесу әдістерімен танысады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Дәстүрлі емес діндердің анықтамасы. Дәстүрлі емес діндердің түрлері және 
топтамасы. Дәстүрлі емес діндерді зерттеудің теориялық мәселелері. Жаңа діндердің таралу себептері. Жаңа 

діндердің таралуы және болашағы. Неохристиандық бірлестіктер. Жаңа пұтшылдық және «экологиялық» 

бетбұрыс бағыттағы бірлестіктер. Қазіргі неоориенталистік діни сенімдер. Діни - мистикалық ілімдер. Синкреттік 

бағыттар. Альтернативті діндер. Оппозициялық діндер. Қазақстандағы жаңа діндер топтамасы. Ұлттық-

этникалық және қоғамдық бірлестіктер. Қазақстандағы дәстүрлі емес исламдық ағымдар 

Пререквизиттері: Дінтануды оқыту әдістемесі, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. дінтанулық мәселелерге қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау және 

пікір таластыру; В. дәстүрден тыс діндердің пайда болуының себептері, генезисі, қалыптасу кезеңдерін біледі;С. 
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жаңа діни ағымдар мен олардың құрылымдық ұйымдарының қалыптасуының алғышарттарына талдау жасайды;   

Д дәстүрден тыс діни ілімдермен культтердің қалыптасуының сан алуан кезеңдерін айқындап сараптап көрсете 

алады; Е. дәстүрден тыс ағымдар мен культтерді зерттеудің әдістемесін; дәстүрден тыс діндердің типологиясы 

мен топтамасын ; олардың діни ілімдерімен конфессионалдық дереккөздеріне дінтанулық сараптама жүргізе 

алады; дәстүрден тыс діни ілімдер мен культтердің доктринасын дінтанулық оқудың әдісі мен әдіснамасын 
айқындайды; дінтанулық ұғымдар мен терминдер аппаратын меңгереді және қолданады; 

 

10.2 Модуль - Тарих пен дінтанудың өзекті мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы 

Бағдарлама авторы:  
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы кезеңіндегі саяси, экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени жағдайы туралы білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:ХҮІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  Қазақстанның Ресейге 

қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. Отаршылдыққа қарсы 

ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның  ежелгі тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның ХҮІІ-ХІХ ғғ. тарихы кезеңіндегі Қазақстанның саяси, 

экономикалық, әлеуметтік ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. жаңа заман кезеңіндегі  фактологиялық 

мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  

жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа 

заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға 

талдау жасай білу,  саралау, өз пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай 
алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, 

кестелерді  қолдана білу және оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен 

оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы:   Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс елдерінің жаңа заман тарихы пәнін оқып білу нәтижесінде студент жаңа 

заман тарихының мерзімдік ауқымы мен кезеңденуін, Батыс және Орталық Еуропа елдеріндегі капиталистік 

өндіріс тәсілінің қалыптасу тарихын, жаңа замандағы отарлық империялардың қалыптасуы мен дамуын, жаңа 

заман тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа заман феноменін анықтай алады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы Француз буржуазиялық 
революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена конгресінен кейінгі 

Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық жүйе. 

Пререквизиттері:  Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну. В) Қазақстандағы қазіргі тарих ғылымының жетістіктеріне негізделген 

фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық 

карталармен жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу. 

С) Концептуальдық-теориялық мәселелерді түсіну, Жаңа заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын 

талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті. Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу, саралау, өз пікірлерін білдіру. Д) 

Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; материалды 
жеткізе алу, сұрақтарға жауап беруі; семинарға дайындық кезінде қолда бар ғылыми әдебиеттерге өз бетінше, 

сыни тұрғыдан талдай алу; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана 

білу және оларды сабақ процесінде қолдана алу. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  игеру; Жаңа заман  тарихының кезеңдері 

мен хронологиясы туралы білім. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Христиандық православиенің тарихы 

Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Христиан дінінің  жіктелуі, православие бағытының негізгі тарихи кезеңдері және 

олардың әлеуметтік саяси өмірдегі рөлі қарастырылады.  Оның құрылымдық және функционалдық ерекшелігін, 

типология мәселесін, діни түсініктердің ерте кезеңдегі формасынан әлемдік деңгейге дейінгі қалыптасуы мен 
дамуын, оның ғұрыптық қызметі мен ұйымдық құрылымын айқындауды көздейді. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Христиан дінінің пайда болуы және дамуы. 

Христиан діні – дінді ұстанушылардың саны жағынан, және де географиялық таралуы жағынан ең ірі әлемдік 

дін. Христиандық конфессиялар мен ілімдер. Православ діні.. Христиан дінінің негізгі ерекшеліктері. 

Христология. Христиандық шіркеудің тарихы. Шіркеудің бөлінісі.Қазақстандағы православие.  

Пререквизиттері: Дінтануды оқыту әдістемесі, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Христиан дінінің пайда болуының негізгі себептерін, олардың қоғамдық 

өмірдің өткені мен бүгініндегі орны мен рөлін көрсетуге  қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау және пікір 
таластыру; В қоғамда болып жатқан үрдістерді ғылыми және діни әдістермен түсіндіре біледі; С Христиан дінінің 

православие бағытының  негізгі құрылымдық элементтерін, Қазақстан аумағында дәстүрлі әрекет ететін ірі 

конфессиялардың діни ілімі мен діни тәжірибесінің ерекшеліктерін біледі.  Д Христиан дінің  православие 

бағытының категориалдық аппаратын, қазіргі заманғы әлемдегі теориялық негіздері мен принциптерін талдайды. 

Е теориялық және ғылыми бағыттағы білімі аясындағы базалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта 
қолданады;   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 
Бағдарлама авторы:  Г.Е.Отаралиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ислам мәдениетіне  діни көзқарасты түсіну және меңгеру, қазіргі 

заманғы діннің рухани, діни дәстүрімен   таныстыру, болашақ жас мамандарды сындарлы ойлап, әртүрлі 

дәуірлердегі рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын 

жүргізуге үйрету, қазіргі заманда қоғамның рухани және материалды мәдениетінің дамуындағы құбылыстар мен 

тенденцияларды зерттеуде объективті критерийлерді және құнды бағдарларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеттері. Ислам дінінің пайда болуы және дамуы. Ислам 

дінінің сөз өнері, поэзиясы, көркем әдебиеті  мұсылман сөз өнері, мұсылман поэзиясы ретінде дүние жүзілік 

мәдениеттің қорына қосқан   үлесі. Мұсылман сәулет өнерінің тілі өте бай, әралуан және күрделі. Себебі ол 

әрқашан ислам қоғамының дүниетанымы мен идеяларымен байланысты болды. Қазақ даласында кеңінен тараған 

ислам өнерінің үлгілерінің бірі шебер жазу өнері.  
Пререквизиттері: Дінтануды оқыту әдістемесі, Тарихты оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Ислам мәдениетіне  қатысты негізгі білімдерді, ислам  мәдениетінің  негізгі 

идеясын, ерекшеліктерін біледі; В. Ислам мәдениеті мен, ондағы мәселелер, оның қазіргі жай-күйі,   т.б. білім  

нәтижелеріне қол жеткізеді. С.   Ислам мәдениеті және діни дәстүр туралы пікірін тұжырымдайды, өркениетті 

жасаудағы халықтың рөлін бағалайды; Д.Ислам мәдениетіне  қатысты мәселелер бойынша ғылыми ізденіс 

жұмыстарын жүргізеді және оның нәтижелеріне талдау жасайды; Е. Ислам дінін ұстанатын халықтардың салт-

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының ерекшеліктерін білуі іскерлігі; дәстүрлі мәдениеттің негізгі сипаттамаларын, 

әлемдегі этномәдени, этнодіни процестердің негізгі заңдылықтарын зерттеу іскерлігі қалыптасады.  
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5. Модуль - Педагогика және географияны оқытудағы технологиялар, 15 кредит 

БП ЖK  IBB 2203 Инклюзивті білім беру 2 3/3 

БП ЖК Ped 2204 Педагогика  2 5/5 

БП ЖК GOBOT 2205 Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5/5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

6.1. Модуль - Геология және кәсіпкерлік негіздері, 15 кредит 

ЖББП ТК KBN 2109 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5/5 

БП ТК GMN 2206 Геология және минерология негіздері 3 5/5 

БП ТК Olk 2207 Өлкетану 3 5/5 

6.2. Модуль - Құқық негіздері және табиғатты тиімді пайдалану, 15 кредит 

ЖББП ТК  KN 2109 Құқық негіздері 3 5/5 

БП ТК TTPN 2206 Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 3 5/5 

БП ТК ZhN 2207 Жаратылыстану негіздері 4 5/5 

7.1. Модуль - Физикалық география ғылымының салалары, 15 кредит 
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БП ТК MТОМ 2208 Метеорология және табиғи орта мониторингі 3 5/5 

БП ТК Lan 2209 Ландшафттану 3 5/5 

БП ТК TGTN 2210 Топырақ географиясы және топырақтану негіздері 4 5/5 

7.2. Модуль - География ғылымының салалары, 15 кредит 

БП ТК MK  2208 Метеорология және климатология 3 5/5 

БП ТК FGN 2209 Физикалық география негіздері 3 5/5 

БП ТК ZhG 2210 Жалпы геоморфология 4 5/5 

8.1. Модуль - Физикалық география және табиғи-мәдени ескерткіштер, 11 кредит 

БП ТК MMFG 2211 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 5/5 

БП ТК ZhG 2212 Жалпы гидрология 4 3/3 

БП ТК AOTTME 

2213 

Ақтөбе облысының табиғи және тарихи-мәдени ескерткіштері 4 3/3 

8.2. Модуль - Физикалық география  негіздері, 11 кредит 

БП ТК АFG 2211 Аймақтық  физикалық география 4 5/5 

БП ТК GG 2212 Геоморфология және гидрология 4 3/3 

БП ТК KKZhG 2213 Қазақстанның киелі жерлер географиясы 4 3/3 

 

5. Модуль - Педагогика және географияны оқытудағы технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, оқытудың нәтижесін 
критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, мектептегі білім 

сапасын көтеру үшін оқушылардың функциональдық сауаттылығын және әрбір оқушының оқу жетістігінің 

деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру сапасын анықтау және оқыту нәтижелерін бағалау.  Білім берудегі 

нормативтік құжаттар, бағалау объектілерінің талаптарын меңгеру. Педагогикалық процестегі критериалды 

бағалаудың теориялық негіздерін ажыратып, білу.  Өлшемдік бағалау технологиясын қолдану, меңгеру. 

Оқушыларды объективті бағалау, оқыту нәтижелерін жоспарлау, сараптауға дағдыландыру. Оқу жетістіктеріне 

диагностика жүргізу. Оқу жетістіктерін критериалды бағалау. «Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік 

технологиясы» пәнінің  мақсаты, міндеттері мен мазмұнын ұғындыру. 

Пререквизиттері: Педагогика, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.білім берудің әдістері мен әдістемелерін, білім беру жүйесіндегі 
жаңалықтарды қолдана біледі, оқу жетістіктерін диагностика-лауды жүзеге асыру дағдысын игереді; В.Білім 

алушыларды оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті 

жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжайды; С.педагогикалық 

эксперименттердің нәтижесін оқу процесіне енгізу мен білім стейкхолдерін біріктіретін инновациялық идеяларға 

бастамашылдық етеді. 

 

6.1. Модуль - Геология және кәсіпкерлік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 
Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С. Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 
статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D. Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геология және минерология негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер және жер қыртысының құрамы, құрылысы, шығу тегі және дамуы жайлы 

тереңді, жүйелі білім бере отырып, жер қойнауында және жер бетінде болып жататын табиғи процестерді дұрыс 

түсінуге, жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануға, жер қойнауын қорғауға бағыт береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геология және минерология негіздері  курсының мақсаты, міндеттері және 

мазмұнын анықтау. Геология және минерология ғылымының дамуының  қысқаша тарихын білу. Жердің пайда 
болуы туралы басты гипотезелерды білу. Геология ғылымының  салаларын ажырату. Геологиялық ғылыми 

зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгеру. «Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтау. 

Минералдардың қасиеттерін салыстыру және ажырату. Моос шкаласымен жұмыс жасау. Геология ғылымының 

халық шаруашылығындағы  маңызын сипаттау.  

Пререквизиттері: Жалпы Жертану. Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Топырақ географиясы және топырақтану негіздері. Геоморфология және гидрология.  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Геология және минерология  курсының мақсаты, міндеттері және мазмұнын, 

ғылымының дамуының  қысқаша тарихын, жердің пайда болуы туралы басты гипотезелерды біледі. В.Геология 

ғылымының  салаларын ажыратады. Геологиялық ғылыми зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгереді. 

«Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтайды. Минералдардың қасиеттерін салыстыра және 

ажырата біледі. Моос шкаласымен жұмыс жасайды. С.Геология ғылымының халық шаруашылығындағы  

маңызын сипаттайды. Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  минералдарды сараптау 
әдістерін меңгереді, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік 

құжаттарды және ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өлкетану 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм туралы түсінік. Туризм 

түрлері мен формалары. Экскурсия түрлері. Туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.Ақтобе 

обылысының туристік мұнкүншіліктері. Ақтобе обылысының туристік дамыру факторлары.Ақтобе обылысының 
туристік нысандары..Ақтобе обылысының туристік  маршруттары. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Туған өлке топонимикасы, Қазақстанның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А. Туризм туралы, қазіргі туризмнің классификациясы, туризмнің белсенді 

түрлері туралы түсінік болу;- туристік құрал-жабдықтарды;- туристік маршруттар, жорықтарды ұйымдастыру 

мен өткізу ерекшеліктерін біледі; В.  Белсенді туристік саяхаттағы тамақтануды ұйымдастырады; тау, су, жаяу, 

шаңғы және велосипед саяхатын ұйымдастырады және жүргізу бойынша білімдерін практикада пайдаланады.- 

туризм географиясы, туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша терминдерді қолдана 

біледі. С.   Туристік құрал-жабдықтардың құрамын, туристік саяхаттар түрлерін, қазіргі туризм түрлерін 

сипаттайды. Түрлі территориялардағы рекреациялық ресурстарға баға береді. Д.   Тау, су, жаяу, шаңғы және 

велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізе алады;- туристік терминдерді практикада пайдаланады. Е.  Түрлі 
территорияларға туристік сипаттама бере алады. 

 

6.2. Модуль - Құқық негіздері және табиғатты тиімді пайдалану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр Саутбаева Салтанат Бакытжановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, дүниетанымын қалыптастыру, білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіру, құқықтық 

мемлекеттіліктің; Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 

мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Құқықтық мемлекет. Конституциялық құқық. 

Конституциялық құрылымның негіздері. Еңбек құқығы. Қылмыстық Кодекс. Отбасы құқығы. Сынақ.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану) 

Постреквизиттері: Дүние жүзінің экономикалық, Әлеуметтік және саяси географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақстандық рухы биік азаматы ретінде дүниетанымын қалыптасады. Білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіріп, құқықтық 

мемлекеттіліктің; В.Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 
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мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында дайын болып 

қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге табиғатты зерттеу, пайдалану, қорғау бағытында білім беру, 

қоршаған ортада кездесетін түрлі жағдаяттарды саралау арқылы пәннің маңыздылығын ашу, сараптауға 
дағдыландыру. Адам өміріндегі табиғаттың маңыздылығын анықтау арқылы пәннің  мақсаты, міндеттері мен 

мазмұнын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР орасан зор табиғат байлықтарын сақтай білу, дұрыс пайдалану, уақыт өткен 

сайын сарқылу мәселесін саралау. Қазақстанның табиғатты қорғау жөніндегі заңдары. Табиғатты қорғау мен 

табиғат қорларын тиімді пайдаланудың екі бағыты:   мемлекеттік және жалпыхалықтық. Мемлекеттік бағыт 

тиісті заңдармен, әрі үкіметтің қарарларымен анықталуы, жалпыхалықтық бағыт өзінің тікелей қатынасуымен 

және қоғамдық ұйымдар арқылы іске асырылуы. Табиғатты қорғау ісіне тікелей қатынасудың қажеттілігі. 

Қазақстанның Табиғат комитеті міндеті. Табиғат қорғау саласындағы қоғамның жас мүшелерінің белсенділігі 

ерекшеліктері, бақтар мен саябақтар ірге көтеруіндегі орны.  Халықтың республика табиғатын корғауға тікелей 

қатынасуы, әр азамат материалдық жөне эстетикалық маңызы бар табиғи ортаны сақтауы.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Физикалық география негіздері. Топонимика 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де зиянды әсер етудің алдын 

алу қағидатын біледі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы тығыз халықаралық ынтымақтастық кағидатын 

саралай алады. Жалпы табиғатты қорғау мәселесі мен орындалатын іс-әрекеттерге тікелей үлес қоса алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаратылыстану негіздері  

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максатовна 

Курсты оқытудың мақсаты : «Жаратылыстану негіздері пәнінің де басты мақсаты, тек жаңа білімге ие болу 

ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдік жаратылыстану ғылымында қоршаған орта туралы қалыптасқан ғылым 

мен түсініктердің, рационалды ойлау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Қоршаған дүниеге, жалпы 

мәдениетке деген концептуалды көзқарастар, жалпы мәдениетке және білгірлікке алып келеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жаратылыстану- табиғатты зерттеумен айналысатын ғылымдардың жиынтық атауы 

ретінде табиғат құбылыстары мен олардың дамуының жалпы заңдарын танумен шұғылданатын ғылымдар 

жүйесі. Еуропада қайта өрлеу кезеңінде (15 ғ-дың 2-жартысы) табиғатты жете зерттеуге байланысты қалыптасты. 

Пән дүниенің жалпы қасиеті мен құрылымын, тірі табиғатты, біздің планетамыздан тыс жатқан нысандарды, 

жерді  зерттейді. Жаратылыстану ғылымдары біріншіден, ғылыми дәлдігімен және жүйелілігімен, екіншіден, 

табиғат қорларын пайдалану құралы ретіндегі өзінің практикалық мәнімен ерекшеленеді. 

Жаратылыстанудыңфизика, химия,биология, ботаника, зоология, анатомия, физиология, генетика, 

геология, минералогия, метеорология, география (физикалық), астрономия (астрофизика және астрохимия) 

топтастырылады.    
Пререквизиттері: Жалпы жертану, Геология және минерология негіздері 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қоршаған ортаның заттар құрылымын, қасиеттерін, атмосфералық, 

физикалық және химиялық өзгерістерді, физиологиялық, генетикалық бақылауларды, экожүйелер, географиялық 

өзгерістерді саралай алады.  

 

7.1. Модуль - Физикалық география ғылымының салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метеорология және табиғи орта мониторингі 

Бағдарлама авторы: Шумақова Гүлнұр Жасұлановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Метеорологиялық  бақылау дың маңызын, жылу, ылғал алмасу, атмосфера 

циркуляциясын, метеорологиялық бақылау менен болжау процестерін,  климаттың түзілу, өзгеру 

заңдылықтарымен таныстыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Метеорологиялық  бақылау,  метеорологиялық мониторинг әдістерін меңгеру. 

Климаттың  ғаламдық  мәселелері туралы ақпараттарды сараптау, салыстыру. Қоршаған орта мен табиғи 

ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін білу. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Метеорологиялық  бақылау,  метеорологиялық мониторинг әдістерін 

меңгереді. Климаттың  ғаламдық  мәселелері туралы ақпараттарды сараптау, салыстырады. Қоршаған орта мен 

табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін біледі. В. Атмосфералық ауа, жер, жер үсті мен 

жер асты сулары, жер қойнауы, органикалық дүниесі, климат пен жердің озон қабаты, экологиялық жүйелер, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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қоршаған ортаның халықтың денсаулығына әсер ететін факторларын ажыратады.  Мемлекеттік экологиялық 

мониторинг объектілерін анықтайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ландшафттану 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аймақтық және жергілікті деңгейдегі ландшафттарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ландшафт туралы ілім. Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу тарихы. 
Ландшафттың аймақтық және аудандық бөлшектенуі. Ландшафт компоненттері және ландшафтты 

қалыптастырушы факторлар. Ландшафт морфологиясы. Ландшафт кешендерінің дамуы және динамикасы. 

Жердің ландшафттық сферасы. Ландшафт табиғатты пайдалану объектісі ретінде. Антропогендік ландшафт. 

Қазақстанның жазық жерлерінің ландшафттары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалы географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Мектептің заманауи білім беру ортасына қосылып, жаңартылған орта білімді 

ескере отырып, оның өзгеруіне және дамуына дайын болып, оқу процесіне белсенді араласады; В. мектеп 

курстарын оқытуға мүмкіндік беретін іргелі географиялық және тарихи білім негіздерін игереді; - Қазіргі заманғы 

білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа үлгідегі мектеп стандарттарын 

енгізуді игереді; С.«Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің 

жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады; - ландшафттанудың негізгі ұғымдары мен 
терминологиясын меңгереді; - ТТК құрылымының ерекшеліктері мен қалыптасу факторларын ажыратады; Д.  

табиғи-антропогендік ландшафтардың қалыптасу факторларын, кешенді географиялық зерттеулердің, оның 

ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді;- картографиялық ақпарат 

негізінде аумақтың кешенді сипаттамасын жасайды;- табиғи-антропогендік ландшафттардың жіктелуін 

жүргізеді;- кешенді географиялық зерттеулердің, оның ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері 

мен әдістерін қолданады. - түрлі  ақпарат көздерден ландшафт туралы ақпарат жинау дағдысын меңгереді; Е. 

өңірлік және жергілікті  деңгейдегі  геожүйелердің қазіргі жай-күйіне талдау жасайды; - Ландшафттық және 

географиялық зертттеулер әдістерін практикалық пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Топырақ географиясы және топырақтану негіздері 
Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер шары құрылығында топырақтың жіктелуі және топырақ географиясының 

жалпы заңдылықтарын, топырақтың генетикалық жіктелуінің принциптерін,  жаратылысын және қасиеттерін  

меңтерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Топырақ туралы түсінік және топырақтану ғылымының даму тарихы. Топырақ 

түзуші процесі және топырақтың құрамы, қасиеттері мен топырақ морфологиясы. Аймақ топырақтарының 

(Арктика және  тундра, тайгалы –орманды, батпақты, аралас  орман  топырағы мен жалпақ жапырақты орманның, 

орманды  дала мен далалық, шөлейттік  және шөлді аймақ және таулы облыс және т.б. ) таралу ерекшеліктері. 

Қазақстан Республикасының табиғи жағдайлары мен топырағы. Әлем топырағы. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Табиғи ресурстар географиясы. Қазақстанның физикалық географиясы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: топырақтың қалыптасу және географиялық жағдайлардың өзгеруімен 

байланысты түрлі топырақ типтерінің кеңістікте таралу заңдылықтарын, сонымен қатар таулы алқаптардың, 

жазықтардың, құрғақ және  шөл  даланың топырақтарының топырақтардың таралу ерекшеліктерін меңгереді. 

Топырақ экологиясын, топырақты эрозиядан қорғау, қалпына келтіру жолдарымен танысады. Топырақ  картасын 

оқи білуі және осы картада бейнеленген аймақтың  топырағының құрылыс ерекшеліктерін  сипаттай біледі. 

 

7.2. Модуль - География ғылымының салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метеорология және климатология 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гүлнұр Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Атмосфераның құрамы мен құрылысын, маңызын, жылу, ылғал алмасу, атмосфера 
циркуляциясын, метеорологиялық бақылау менен болжау процестерін,  климаттың түзілу, өзгеру 

заңдылықтарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Атмосфераның құрамы, құрылысы, маңызы. Күн радиациясы. Ауа температурасы. 

Атмосферадағы су. Атмосфера қысымы. Атмосфералық циркуляция. Метеорологиялыққызмет. 

Метеорологиялық  бақылаулар. Климат. Климаттық белдеулер. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздері. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Білу және түсіну: Метерология және климатология ғылымының зерттелу, 

даму тарихы. Метерология және климатология ғылымдарының салаларының қызметі. Климат түзу. Климат түзуші 
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факторлар. Жер климаты. Климаттық белдеулер. Ауа райы.  Қазіргі климаттың өзгеру себептерін айқындайды . 

Метеорологиялық бақылау  жүргізуді; Метеорологиялық  құралдардың  қызметін; Климаттың  ғаламдық  

мәселелерін; Атмосфераның  құрамын, құрылысының  ерекшеліктерін; табиғат туралы ғылыми және 

материалдық көзқарас; - табиғат компоненттері дамуы және қалыптасуы туралы білу; олардың процестері мен 

байланыстылығы. В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  географиялық білім көздерімен жұмыс 

жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды 

жеткізуде пайдалана біледі; физикалық- географиялық бағыттағы құралдарды пайдалана біледі; Жер  шарының  

климат  түзу  факторларын  ашады; климаттың  түзілу заңдылықтарына; климаттық  бағаналарды  сызып, 
талдауға; синоптикалық  картамен  жұмыс  істей  алуға; климаттық  карталармен  жұмыс  істеуге; ауа-райын  

бақылайтын  құралдардың  қызметіне, жұмыс  істеу  принципіне.С.   Талқылау, идеяларға баға беру және 

қорытынды жасай білуге қабілеттілік картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа 

ақпарат көздері негізінде сараптама жасайды; табиғат компоненттеріне сипаттама береді; физикалық- 

географиялық, ландшафттық профильдер тұрғызады. Д.  Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді 

шешуде және ғылыми іс- әрекетте құзіретті бола алады. Атмосфераның  маңызын  аша  біледі; Жер  шарының  

метеорологиялық  құбылыстары  заңдылықтарын; Жер  шарының  ауа  райы  карталарын  талдай  біледі; Е.  Оқу 

аясында оқушылардың білімі мен біліктілігін бағалауда,  орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының 

сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми іс- ірекетте құзіретті бола алады; ауа- райына бақылау 

жасай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Физикалық география негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы ғаламдық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгерте отырып, оның құрылымымен және даму заңдылықтарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Физикалық география ғылымы, түсініктері,    анықтамалары. Нысаны, мақсаты  мен  

міндеттерін меңгере отырып, Жер әлем дүниесінде, Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде, 

гидросфера, Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері, биосфера және Жердің географиялық қабығы мен  

географиялық орта және қоғам туралы білім қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Туған өлке топонимикасы. Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе.  ТМД- 

ның физикалық географиясы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Физикалық - географиялық ғылымдар жүйесін, жалпы физикалық-география 

мен оның салаларын, аймақтық физикалық-география, материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, 

Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда географиялық нысандарын меңгертеді. Курстың басқа ғылым 

салаларымен байланысын және  олардың заңдылықтарын зерттей біледі. Физикалық-географиялық 

ерекшеліктері мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің 

толық және ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы геоморфология 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: жер бедерінің басқа да географиядық компоненттермен байланысын зерттей 
отырып, ландшафт компоненттерінің ішіндегі жер бедерінің маңызды ролін қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жер бедері туралы жалпы мәліметтер. Жер бедерін түзеуші факторлар. Жер бедерін 

түзуші эндогендік факторлар. Жер бедерін түзуші экзогендік факторлар.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: ТМД-ның физикалық географиясы. Биогеография 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық ерекшеліктері 

мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің толық және 

ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді; - Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген 

өздерінің көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен 

құбылыстардың нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасайды. Саяси 

географияның теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және 

сапалық өзгерістерді  біледі. Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы 
саяси – географиялық жағдайларға сараптама жасайды; - Геоморфология объектісін, негізгі терминдер мен 

ұғымдарды, эндогенді және экзогенді процестерді, әртүрлі дәрежедегі ТТК қалыптастырудағы морфолитогенді 

негіздің рөлін біледі;  - Ландшафттарды қалыптастыру мен дифференциациясын,  рельеф пен субстраттың рөлін 

біледі;  - адамдардың орналасуы және шаруашылық қызметіндегі жер бедері субстратының және рельефтің рөлін 

біледі;  - жер бедерінің трансформациялануындағы адамның рөлін біледі; - Аумақ рельефінің даму тарихын қайта 

құра алады, геоморфологиялық картаны құру және оқи алады; геологиялық-геоморфологиялық тіліктерді салу 

және түсіндіреді; - Морфолитогендік негізін ескере отырып, Ландшафттардың даму тарихын қайта құра алады;  

- адам қоныстануы мен шаруашылық қызметіндегі рельеф пен беттік субстраттың рөліне баға береді; -жер 

бедерінің трансформациялауындағы адамның рөліне баға береді; - Жер бедері формаларының морфологиясы мен 
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морфометриясын сипаттау дағдыларын меңгереді; - ТТК саралаудың геоморфологиялық жағдайларын талдау 

дағдысын меңгереді. 

 

8.1. Модуль - Физикалық география және табиғи-мәдени ескерткіштер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық жағдайы жөнінде 

білімнің негізін қалайды, географиялық карталармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, оларға талдау 

жасай білуді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзілік мұхит. Солтүстік жарты шар материктері. Еуразия.Жалпы шолу. 

Солтүстік және Орта Европаға аймақтық шолу.  Оңтүстік Еуропа және Оңтүстік Батыс Азия. Солтүстік 

Америка.Жалпы шолу. Оңтүстік жарты шар материктері. Оңтүстік Америка.Жалпы шолу. Африка.Жалпы шолу. 

Аустралия. Мұхит аралдары. Антарктида.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Ландшафттану. Геология және минерология негіздері  

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: материктер мен мұхиттардың жалпы географиялық заңдылықтарын, 

материктер мен мұхиттар арасындағы өзара байланыс пен оның жүзеге асу жолдарын, материктер мен 

мұхиттардың ашылу тарихы мен зерттелу кезеңдерін, табиғатына қатысты ғаламдық зардаптарды және оның 
туындау себептерін, материктер мен мұхиттар шегіндегі адамның шаруашылық әрекеті әсерінен табиғат жағдайы 

өзгеріске ұшырай бастаған аудандарымен таныстыра отырып, материктер мен мұхиттардағы табиғат 

байлықтарын мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларын,сондай-ақ материктер мен мұхиттар 

табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын, әрбір табиғат аймақтары мен региондардың жеке табиғат 

ерекшеліктерін, туристік рекреациялық  мүмкіншіліктерін, экологиялық жағдайларын жете түсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы гидрология 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: гидрологияның алғашқы негіздерін, гидросферадағы сонымен қатар су 

объектілерінің және олардың қоршаған ортамен өзара байланысындағы болып жатқан гидрологиялық 
үрдістердің қалыптасуындағы жалпы заңдылықтар туралы білімдерін тереңдету және кеңейту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Судың жер бетінде кездесетін процестерге әсері және халық шаруашылығында 

атқаратын ролі. Судың химиялық, физикалық және магниттік қасиеттері. Табиғаттағы су айналымы. Өзендер 

гидрологиясы. Жер асты суларының гидрологиясы. Көлдер гидрологиясы. Бөгендер мен батпақтар 

гидрологиясы. Мұздықтар гидрологиясы. Әлемдік мұхит және олардың бөліктері. Мұхиттар динамикасы. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. Геология және минерология негіздері 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Гидроогияның міндеттерін және оның халық шаруашылығындағы ролін, су 

объектілерінің жалпы ерекшелітерін, олардың жер шары бойынша таралуын, географиялық ортаның 

гидросферадағы процестердің даму заңдылықтарына әсер етуін біледі және түсінеді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының табиғи және тарихи-мәдени ескерткіштері  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Aқтөбe oблыcының табиғи және тарихи-мәдени ескерткіштерін жүйeлeп, зерттей 

келе, өскелең ұрпаққа жеткізу, насихаттау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысының табиғаты, тарихы мен мәдениетінің рекреациялық 

маңыздылығын бағалау және оларды қорғау шараларын айқындау. Ақтөбе облысының тарихи-мәдени 

ескерткіштеріне сипаттама. Ақтөбе облысының көне замандағы ескерткіштері. Қола, темір дәуіріндегі Ақтөбе 

облысының тарихи-мәдени ескерткіштері. Мәдени мұра бағдарламасы аясында облыстар жүргізілген іс-шаралар. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлерi, тарих және мәдениет объектiлерi. Облыстағы  тарихи-мәдени 

мұралардың ішкі туризмді дамытудағы рөлі.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану 
Постреквизиттері: Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы. Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ақтөбе облысындағы тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама жасай 

біледі; туған өлкенің мұраларын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады. В. 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі 

заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады; «Мәңгілік Ел» құндылықтары және 

қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын 

қолданады. С. еліміздің табиғи, тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, 

туристік және рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды; Ақтөбе облысының тарихи-мәдени 

ескерткіштерін туристік бағытта қолдануды үйренеді. 
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8.2. Модуль - Физикалық география  негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аймақтық физикалық география  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: географиялық ландшафт және олардың әртүрлі таксономикалық топтастықтары, 

олардың заттық құрамының жеке ерекшеліктері, құрылымы мен дамуы және осы ерекшеліктердің жалпы 

географиялық заңдылықтармен тығыз байланысын меңгеру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық ғылымдар жүйесінде осы пәннің атқаратын рөлі. Аймақтық 

физикалық география курсы физика-географиялық білім беру жүйесіндегі негізгі мәселелердің бірі. 

Ландшафттардың пайда болуын, дамуын, таралуын және шаруашылық игерілуін, құрлық пен мұхиттардың әр 

түрлі ландшафтық құрылымдарындағы табиғи ортаның антропогендік өзгеру жолдары туралы қарастырылады.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Биогеография.ТМД-ның физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: материктер мен мұхиттардың қазіргі заманғы ландшафттарының алуан 

түрлілігін қалыптастыратын әртүрлі табиғи факторларға талдау жасау дағдыларын, географиялық жағдай, табиғи 

ортаның даму тарихы, геологиялық, морфоқұрылымдық, логикалық және геоморфологиялық ерекшеліктер, 

климат, топырақ және өсімдік жамылғысы, сонымен қатар антропогендік әсер ету және оның табиғи ортаға 

тигізетін зардаптарын біледі. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 
қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғынады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геоморфология және гидрология 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: жер бедерінің морфологиялық және морфометриялық көрсеткіштерін, жербедері 

формаларының қалыптасуындағы гидрологиялық заңдылықтарын анықтау; мәліметтерді қолданбалы 

мәселелерді шешуде пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жер бедері туралы жалпы мәліметтер. Жер бедерін түзеуші факторлар. Жер бедерін 

түзуші эндогендік факторлар. Жер бедерін түзуші экзогендік факторлар.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 
Постреквизиттері: ТМД-ның физикалық географиясы. Қазақстанның физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жер бедері туралы жалпы мәліметтерді меңгереді. Жер бедерінің 

морфологиялық және морфометриялық көрсеткіштерін анықтайды. Түрлі масштабтағы геоморфологиялық 

карталарды пайдалану әлістемсін біледі. Жер бедері формаларының қалыптасу заңдылықтарын игереді. Жер 

бедері формаларының генезисін ажырата алады. Жер бедері формаларын картада бейнелеу әдістемелерін біледі. 

Қолданбалы геоморфология  мәселелері және оларды шешу жолдарын игереді. Жер бедерін түзуші факторларды 

ажыратады. Жер бедерін түзуші эндогендік және экзогендік факторларды салыстырады. Жер шарындағы табиғи 

су туралы білім негізін игереді. Сулы обьектілердің типтерін ажыратады. Гидрологиялық жұмыс түрлерін 

ажырату.  Гидрология ғылымының даму тарихын біледі. Табиғаттағы судың физикалық және химиялық 

қасиеттерін салыстырады. Мұздықтар, өзен, көл, батпақ, теңіз, жар асты сулары гидрологиясының негіздерін 

біледі. Жергілікті жердегі сулы обьектілерді сипаттай алады. Сулы обьектілерді зерттеу әдістемесін оқып 
үйренеді. Сулы обьектілердің қоршаған ортаға әсерін анықтайды.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақтың кең даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді зерттеп, өскелең 

ұрпаққа жеткізу. Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды 

жаңғырту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтарының мән-мағынасын және еліміздегі 

табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштерінің әртүрлілігі мен орналасу ерекшелігін ұғыну. Қазақстанның киелі 

жерлер географиясы жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелерін қарастыру. Қазақстанның киелі 

нысандарын анықтау мен жүйелеу жұмыстарының маңыздылығын түсіну. Киелі жерлер географиясын 
оқытудағы жаңа әдістерді меңгеру.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерінің түрлері мен негізгі 

түсініктерін біледі. В. туған өлкенің киелі жерлер географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі 

сұрақтарын қолданады; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану 

салалары бойынша қазіргі заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады. С. «Мәңгілік Ел» 

құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен 
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инновациялық технологияларын қолданады. Киелі Қазақстан жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелеріне 

сараптама жүргізеді. Д. түрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді сараптайды, жүйелеу және бағалауды 

өлкетанудағы археологиялық, этнографиялық дала зерттеулерінің мәліметтерін қолдана отырып жүргізеді, 

олардың әлеуметтік  және танымдық құндылығын аша біледі; оған өзінің көзқарасын анықтайды және дәлелдей 

алады; Білім беруді дамытудағы киелі жерлер географиясының рөлін қарастырады; Е. Еліміздің табиғи, 

тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, туристік және рекреациялық 

мақсатта қолданылуын бағалай алады. 

 

6В01506 – ГЕОГРАФИЯ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқыртылған білім бағдарламасы) 
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5.1. Модуль – Өлкетану және аймақ географиясы, 20 кредит 

БП ТК АОG 2213 Ақтөбе облысының географиясы 3 5/5 

БП ТК MTOZh 2214 Мектептегі туристік өлкетану жұмыстары 3 5/5 

КП ЖК DEASG 2301 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
3 5/5 

КП ЖК KFG 2302 Қазақстанның физикалық географиясы 3 5/5 

5.2. Модуль - Глобалистика және әлеуметтік география, 20  кредит 

БП ТК KKZhG 2213 Қазақстанның киелі жерлер географиясы 3 5/5 

БП ТК GTP 2214 Глобалистика және табиғатты пайдалану 3 5/5 

КП ЖК 
DEASG 2301 

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
3 5/5 

КП ЖК KFG 2302 Қазақстанның физикалық географиясы 3 5/5 

6.1 Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және қазіргі дүние, 18 кредит 

КП ТК SGGN 2303 Саяси география және геосаясат негіздері 3 5/5 

КП ЖК GPZhBMBO

U 2304 

География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 
3 5/5 

КП ЖК KTTME 2305 Қазақстанның табиғи және тарихи мәдени мұралары 4 4/4 

КП ЖК KEAG 2306 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 4 4/4 

6.2. Модуль – География және табиғи мұралар, 18 кредит 

КП ТК TG 2303 Тұрғындар географиясы 3 5/5 

КП ЖК GPZhBMBO

U 2304 

География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 
3 5/5 

КП ЖК KTTME 2305 Қазақстанның табиғи және тарихи мәдени мұралары 4 4/4 

КП ЖК KEAG 2306 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 4 4/4 

7. Модуль – Оқыту әдістемесі, 10 кредит 

КП ЖК GOA 2307 Географияны оқыту әдістемесі 4 5/5 

БП   Педагогикалық практика 4 5/5 

 

5.1. Модуль – Өлкетану және аймақ географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Облыс табиғатының зерттелуі, табиғат жағдайларын (геологиясы, тектоникасы, 

геоморфологиясы, климаты, гидрологиясы, топырағы, өсімдік және жануарлар әлемі, т.б.) сипаттау, облыста 

тұратын халықтың әлеуметтік ахуалын, материалдық және рухани талабын қанағаттандыру мәселелерін 

қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысы табиғатына жалпы сипаттама. Ақтөбе облысының табиғаты, 

органикалық дүниесі мен табиғи  зоналары.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 
Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын 

қолданады, қазіргі заманғы білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа 

үлгідегі мектеп стандарттарын енгізуді қамтамасыз етуге мүмкіндігін меңгереді; туған өлкенің киелі жерлер 

географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады;- студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізудегі география, экология, экономика, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі заманғы 

тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады.облыстың қазіргі физикалық-географиялық, 

әлеуметтік-экономикалық,экологиялық негіздерін жетік білу; облыстың географиялық кеңістіктік сипатын 

жасап, ресурстарды тиімді пайдалану; облысқа география-лық талдау жасау; бастапқы материалдар-мен жұмыс 
істеу дағдыларын алуға және халықтарды салыстырмалы географиялық зерттеулер үшін мәліметтерді жинақтау, 

өңдеу мақсатында мол ақпараттар ағынында бағдарлану; биоресурстарды тиімді пайдалануды, ондағы 

өзгерістерге баға беру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі туристік өлкетану жұмыстарының негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты : студенттерді өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Өлкетанудың түрлері мен формасы. Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың 

мәні мен мақсаты. Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің әдістері. Тарихи өлкетанудың негізгі 
бағыттары Экономикалық өлкетанудың мәні мен маңызы. Туристік рекреациялық зерттеулер және олардың 

таралуы. Туған өлкенің  экономико–географиялық сипаты бойынша мәліметтер  дерегі. Кәсіпорындар, елді 

мекендер және аудандар өлкетанулық зерттеудің нысаны. Топономикалық зерттеу. «Мұражай» ұғымы. Туристік 

жорықтар оның түрлерін анықтау. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 

Постреквизиттері: Қазақстанның табиғи және тарихи мәдени мұралары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Туристік бизнес, қызмет көрсетудегі сұраныс пен ұсыныс, халықралық 

есептеулер ( аккредитив, инкассо, аванстық есеп, ашық есеп бойынша есептеу және т.б.) жүйесі туралы; 

бухгалтерлік есеп және сыртқыэкономикалық операцияларды жүргізудегі халықаралық стандарттар туралы; 

Қазақстандағы бухгалтерлік есеп реформасы туралы түсінік болу; В.  Туристік бизнес, қызмет көрсету нарығын 

құру механизмі, өлкетану түрлері мен формалары туралы білімді практикада пайдалану; - практикада 

бухгалтерлік балансты қолдану;- нарықтық тепе-теңдік, туристік бизнесті жасау, салық салу сұрақтары бойынша 

түсінік; С. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен өткізуге ерекше назар аудару;  -  
туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алу, туристік өнімді құра алу. Д. Негізгі құралдар және 

материалдық емес активтерге есеп жүргізе білу, шығыс пен кірісті есептей білу; Е. Туристік кәсіпорынның 

кірісіне есеп жүргізе білу, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 
шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері:Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; - Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 

- Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; - Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 
қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 
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Курсты оқытудың мақсаты : Қазақстанның физикалық географиясының табиғат жағдайларының алуан түрлі 

екендігін, олардың қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, студенттер  Қазақстанның физикалық 

географиясы курсында оқып үйренеді. Қазақстанның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу 

кезеңдерімен, геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша отырып пайдалы 

қазбалардың таралу заңдылықтарын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық 

ерекшеліктерін, ірі табиғи аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін оқытып  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстанның 

тектоникалық- геологиялық құрылымы. Қазақстанның жер бедері. Қазақстанның  климаты. Қазақстанның  ішкі 

сулары. Қазақстанның  топырағы. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. Қазақстанның  жануарлар дүниесі. 

Қазақстанның табиғат зоналары. Қазақстанның физикалық- географиялық аудандастырылуы. Қазақстанның 

экологиялық жағдайы. Геоэкологиялық    аудандастырылуы. Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. 

Батыс-Сібір жазығы. Қазақтың қатпарлы өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу 

таулы елі. Тянь-Шань таулы елі. Қазақстанның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жер тану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және  түсіну:  табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. 

Қазақстанның географиялық орны тарихы. Қазақстан территориясының зерттелуі; Тектоникалық, геологиялық 

құрылымы; Рельефі, климаты, ішкі сулары. Топырақ - өсімдік жамылғысы. Жануарлар дүниесі. Табиғат 

зоналары; Табиғи территориялық кешендері, олардың байланыстары, қалыптасуындағы-таралуындағы негізгі 

заңдылықтар.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  әр-түрлі табиғи территориялардың  

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындау; Әр-түрлі  табиғи территориялардың  ерекшеліктерін 

айқындау;С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік өз ойындағы 

дүниежүзінің ғылыми суретін дамыту үшін физикалық-географиялық білімді қолдану; картосхема, профиль, 

график құру; физико-географиялық болжам жасау;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын білу және түсіну.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  білу. 

 

5.2. Модуль - Глобалистика және әлеуметтік география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақтың кең даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді зерттеп, өскелең 

ұрпаққа жеткізу. Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды 

жаңғырту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтарының мән-мағынасын және еліміздегі 

табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштерінің әртүрлілігі мен орналасу ерекшелігін ұғыну. Қазақстанның киелі 

жерлер географиясы жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелерін қарастыру. Қазақстанның киелі 

нысандарын анықтау мен жүйелеу жұмыстарының маңыздылығын түсіну. Киелі жерлер географиясын 

оқытудағы жаңа әдістерді меңгеру.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 
Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерінің түрлері мен негізгі 

түсініктерін біледі. В. туған өлкенің киелі жерлер географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі 

сұрақтарын қолданады; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану 

салалары бойынша қазіргі заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады. С. «Мәңгілік Ел» 

құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен 

инновациялық технологияларын қолданады. Киелі Қазақстан жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелеріне 

сараптама жүргізеді. Д. түрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді сараптау, жүйелеу және бағалауды 

өлкетанудағы археологиялық, этнографиялық дала зерттеулерінің мәліметтерін қолдана отырып жүргізу, 

олардың әлеуметтік  және танымдық құндылығын аша біледі; оған өзінің көзқарасын анықтайды және дәлелдей 
алады; Білім беруді дамытудағы киелі жерлер географиясының рөлін қарастырады; Е. Еліміздің табиғи, 

тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, туристік және рекреациялық 

мақсатта қолданылуын бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Глобалистика және табиғатты тиімді пайдалану  

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге табиғатты зерттеу, пайдалану, қорғау бағытында білім беру, 

қоршаған ортада кездесетін түрлі жағдаяттарды саралау арқылы пәннің маңыздылығын ашу, сараптауға 

дағдыландыру. Адам өміріндегі табиғаттың маңыздылығын анықтау арқылы пәннің  мақсаты, міндеттері мен 

мазмұнын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ҚР орасан зор табиғат байлықтарын сақтай білу, дұрыс пайдалану, уақыт өткен 

сайын сарқылу мәселесін саралау. Қазақстанның табиғатты қорғау жөніндегі заңдары. Табиғатты қорғау мен 

табиғат қорларын тиімді пайдаланудың екі бағыты:   мемлекеттік және жалпыхалықтық. Мемлекеттік бағыт 

тиісті заңдармен, әрі үкіметтің қарарларымен анықталуы, жалпыхалықтық бағыт өзінің тікелей қатынасуымен 

және қоғамдық ұйымдар арқылы іске асырылуы. Табиғатты қорғау ісіне тікелей қатынасудың қажеттілігі. 

Қазақстанның Табиғат комитеті міндеті. Табиғат қорғау саласындағы қоғамның жас мүшелерінің белсенділігі 

ерекшеліктері, бақтар мен саябақтар ірге көтеруіндегі орны.  Халықтың республика табиғатын корғауға тікелей 

қатынасуы, әр азамат материалдық жөне эстетикалық маңызы бар табиғи ортаны сақтауы.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 

Постреквизиттері: Қазақстанның табиғи және тарихи мәдени мұралары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де зиянды әсер етудің алдын 

алу қағидатын біледі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы тығыз халықаралық ынтымақтастық кағидатын 

саралай алады. Жалпы табиғатты қорғау мәселесі мен орындалатын іс-әрекеттерге тікелей үлес қоса алады. 

 

6.1Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны және қазіргі дүние 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Саяси география және геосаясат негіздері  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқу барысында студенттерде экономикалық және әлеуметтік таралудың, 

саяси жүйелердің кеңістіктік жұмыс істеуі мен әлеуметтік-экономикалық заңдардың әлемнің әртүрлі табиғи және 
экономикалық-мәдени аймақтарында, олардың білімінде географияның рөліне жүйелі тұтас көзқарасы 

қалыптасады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс әлеуметтік-экономикалық кеңістіктің барлық аумақтық деңгейлерінде - 

жаһандықтан жергілікті деңгейге дейін олардың аумақтық-саяси жүйелерімен өзара әрекеттесуін, өңірлер мен 

елдердің, олардың аудандарының, қалалардың және ауылдық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық, тарихи, 

этномәдени және табиғи ерекшеліктеріне байланысты саяси күштердің аумақтық бөлінісін зерттейді.  

Пререквизиттері: Метеорология және табиғи орта мониторингі, Биогеография 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.География ғылымының дамуын қарастырады; география ғылымының 

зерттеу пәнін мақсат міндеттері мен өзектілігін анықтайды; география салалары бойынша ғылыми- зерттеулердің 

өзектілігін анықтайды, дерек көздерімен жұмыс жасайды, ақпарат базасын талдайды; ғылыми- зерттеу 

жұмыстарды рәсімдеуді үйретеді, қорытындылайды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гунур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты:  География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды оқыту 

технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту 

технологияларын меңгеру; технологмялық картаны құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды 

қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар. Оқу процесіндегі 

модельдер. География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. 
Мәселелік оқытудың технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. 

Оқушылардың жоба іс-әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер, Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру туралы технологияларды біледі; жаңа педагогикалық технологияларды географияны оқытудағы 

технологияларды оқып- біледі; технологиялық карталарды құрастыруды меңгереді; географияны оқытуда жаңа 

технологияларды игереді. В. Авторлық бағдарламалардың технологиясын жасайды. С.  Талқылау, идеяларға баға 

береді, сипаттама жасайды. Д.  Қарым- қатынас аймағында картографиялық, статистикалық, ғылыми, 

публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс жасай біледі.Е. Оқу аясында  мектеп 
курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды қолдана біледі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени мұралары 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени мұраларын жүйeлeп, зерттей келе, 

өскелең ұрпаққа жеткізу, насихаттау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның табиғаты, тарихы мен мәдениетінің рекреациялық маңыздылығын 

бағалау және оларды қорғау шараларын айқындау. Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштеріне сипаттама. 

Қазақстанның көне замандағы ескерткіштері. Қола, темір дәуіріндегі Қазақстанның тарихи-мәдени 
ескерткіштері. Мәдени мұра бағдарламасы аясында облыстар жүргізілген іс-шаралар. Ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың түрлерi, тарих және мәдениет объектiлерi. Облыстағы  тарихи-мәдени мұралардың ішкі туризмді 

дамытудағы рөлі.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларына сипаттама жасай біледі; туған 

өлкенің мұраларын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады. В. студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі заманғы тәсілдерін 

зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады; «Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру 

контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады. С. еліміздің 

табиғи, тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, туристік және 

рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды; Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларын туристік бағытта 
қолдануды үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 

тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 

ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 
орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 

ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Дүниежүзі экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Ақтөбе облысының 

географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 
салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 

ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 

пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 

6.2 Модуль – География және табиғи мұралар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру халықтың ұдайы өсіп-
өнуі, миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар 

бойынша бөлінуіне, олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету, дүние жүзі 

халықтарының құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. Материалдарды 
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жетік түсінуге мектептегі экономикалық және әлеуметтік география курстарынан алған білім нәтижелері өз 

септігін тигізеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Дүние жүзі  халқы. Өсу ырғағы, тығыздығы, халқының құрамы мен еңбек 

ресурстары. Дүние жүзі халықтарының ұдайы өсіп-өну географиясы. Дүние жүзі  халықтарының жыныстық-

жастық құрылымы мен отбасының құрамы Дүние жүзі  халықтарының тілдік, ұлттық құрамы, жіктелуі, діні. 

Дүние жүзі  халықтарының еңбек ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Дүние жүзі  халықтарының көші-

қон процесі. Дүние жүзі  халықтары қоныстануының географиялық формалары мен түрлері. Қала және ауылдық 

елді мекендер халқы 
Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер, Картография, топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның өнеркәсібінің салалық – территориялық ұйымдастырылуын, 

өнеркәсіптің орналасу факторларын және даму ерекшеліктерін, дүниежүзінің халқы, дүниежүзілік 

экономикадағы елдердің рөлі туралы түрлі ақпараттарды игеру; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдалану  ғаламдану жағдайында адамдар мен қоғам арасындағы қарым- қатынаста реттейтін негізгі ұғымдар 

,әдістер, заңдарды білу,  дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- географиялық 

сипаттама беру,  демографиялық болжам, дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- 

географиялық сипаттама беру. С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік   

экономикалық географияның жалпы географиялық, экологиялық, саяси, экономикалық білім мен ойды 

қалыптастыратын іс- әрекетіне баға беру,  экономикалық- географиялық болжау, бақылау, қорытынды жасай 

білу.Д.  Қарым- қатынас аймағында  картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа білім 

көздерімен жұмыс жасай білу, елдерге кешенді сипаттама. Е.   Оқу аясында  географиялық білім көздерімен 

жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға 

материалды жеткізуде пайдалана білуі; 

7.Модуль – Оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: География ғылымының дамуын қарастыру; география ғылымының салалары, 

негізгі бағыттары, құрылымы; география ғылымының теориялық және әдістемелік негіздері.  

Пәннің қысқаша мазмұны: География ғылымының дамуын қарастыру; география ғылымының теориялық 

негіздері. Теориялар. Тұжырымдар. Концепциялар. Әдістер. Географияның методологиясы      (әдістемесі).  

География ғылымының әдістемелік негіздері. Жаңа бағыттар. Ғылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері. 

География салаларының рөлі мен маңызы. 
Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер, Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: География ғылымының дамуын қарастыру; география ғылымының зерттеу 

пәнін мақсат- міндеттері мен өзектілігін анықтау; география салалары бойынша ғылыми- зерттеулердің 

өзектілігін анықтау, дерек көздерімен жұмыс жасау, ақпарат базасын талдау; ғылыми- зерттеу жұмыстарды 

рәсімдеу, қорытындылау. 

 

6В01506 – ГЕОГРАФИЯ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқыртылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль – Географиялық ашылулар және жер туралы ғылым, 28 кредит 

БП ТК GMN 2204 Геология және минерология негіздері 3 5/5 

БП ЖК ZhZh 2205 Жалпы жертану 3 6/6 

БП ЖК Geom 2206 Геоморфология 3 5/5 
БП ТК GAZ 2207 Географиялық ашулар мен зерттеулер 3 5/5 
БП ТК LAN 2208 Ландшафттану 3 5/5 
БП  Педагогикалық практика 3 2/2 

4.2 Модуль – Жер туралы ғылым, 28 кредит 

БП ТК TTPN 2204 Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 3 5/5 
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БП ЖК ZhZh 2205 Жалпы жертану 3 6/6 

БП ЖК Geom 2206 Геоморфология 3 5/5 
БП ТК TGTN 2207 Топырақ географиясы және топырақтану негіздері 3 5/5 
БП ТК FGN 2208 Физикалық география негіздері 3 5/5 
БП  Педагогикалық практика 3 2/2 

5.1. Модуль - Физикалық география және өлкетану, 28 кредит 

БП ЖК BOT 2209 Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5/5 

БП ТК MTOM 2210 Метеорология және табиғи орта мониторингі 4 6/6 

БП ТК ZhG 2301 Жалпы гидрология 4 6/6 

КП ЖК MMFG 2302 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 6/6 

КП ТК MTOZh 2203 Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары 4 5/5 

5.2. Модуль Бағалау технологиясы және физикалық география, 28 кредит 

БП ЖК BOT 2209 Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5/5 

БП ТК Bio 2210 Биогеография 4 6/6 

БП ТК ZhG 2301 Жалпы гидрология 4 6/6 

КП ЖК MMFG 2302 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 6/6 

БП ТК GSKK 2303 Геоақпараттандыру және сандық карталарды құру 4 5/5 

 

4.1 Модуль –  Географиялық ашылулар және жер туралы ғылым 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геология және минерология негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер және жер қыртысының құрамы, құрылысы, шығу тегі және дамуы жайлы 

тереңді, жүйелі білім бере отырып, жер қойнауында және жер бетінде болып жататын табиғи процестерді дұрыс 

түсінуге, жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануға, жер қойнауын қорғауға бағыт береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геология және минерология негіздері  курсының мақсаты, міндеттері және 
мазмұнын анықтау. Геология және минерология ғылымының дамуының  қысқаша тарихын білу. Жердің пайда 

болуы туралы басты гипотезелерды білу. Геология ғылымының  салаларын ажырату. Геологиялық ғылыми 

зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгеру. «Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтау. 

Минералдардың қасиеттерін салыстыру және ажырату. Моос шкаласымен жұмыс жасау. Геология ғылымының 

халық шаруашылығындағы  маңызын сипаттау.  

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Жалпы  гидрология. Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Геология және минерология  курсының мақсаты, міндеттері және мазмұнын, 

ғылымының дамуының  қысқаша тарихын, Жердің пайда болуы туралы басты гипотезелерды білу. Геология 

ғылымының  салаларын ажырату. Геологиялық ғылыми зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгереді. 

«Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтау. Минералдардың қасиеттерін салыстыра және ажырата 

білу. Моос шкаласымен жұмыс жасау. Геология ғылымының халық шаруашылығындағы  маңызын сипаттау. 
Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  минералдарды сараптау әдістерін меңгереді, 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы жертану 

Бағдарлама авторы: Кажиакбарова Зоя Омарғазықызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы планеталық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгере отырып, оның құрылысымен және уақыт пен кеңістікте даму заңдылықтарымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер әлем дүниесінде. Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде. 

Гидросфера географиялыққабықтың құрамдас бөлігі ретінде. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері 

Биосфера. Жердің географиялық қабығы Географиялық орта және қоғам. 
Пререквизиттері:  Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғыну; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 

географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгеру.  В.Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана білу;  

экспериментте әдістерді пайдалану; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдалану; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана білуі; 
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Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 

орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 

іс- ірекетте құзіретті болу.Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана 

білу;жергілікті жерде түсіріс жүргізе білу, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геоморфология 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: жер бедерінің басқа да географиядық компоненттермен байланысын зерттей 

отырып, ландшафт компоненттерінің ішіндегі жер бедерінің маңызды ролін қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жер бедері туралы жалпы мәліметтер. Жер бедерін түзеуші факторлар. Жер бедерін 

түзуші эндогендік факторлар. Жер бедерін түзуші экзогендік факторлар.  

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Жалпы  гидрология. Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық ерекшеліктері 

мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің толық және 

ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді; - Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген 

өздерінің көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен 

құбылыстардың нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау. Саяси 

географияның теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және 

сапалық өзгерістерді  біледі. Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы 

саяси – географиялық жағдайларға сараптама жасайды; - Геоморфология объектісін, негізгі терминдер мен 

ұғымдарды, эндогенді және экзогенді процестерді, әртүрлі дәрежедегі ТТК қалыптастырудағы морфолитогенді 

негіздің рөлін біледі;  - Ландшафттарды қалыптастыру мен дифференциациясын,  рельеф пен субстраттың рөлін 

біледі;  - адамдардың орналасуы және шаруашылық қызметіндегі жер бедері субстратының және рельефтің рөлін 

біледі;  - жер бедерінің трансформациялануындағы адамның рөлін біледі; - Аумақ рельефінің даму тарихын қайта 

құру, геоморфологиялық картаны құру және оқу; геологиялық-геоморфологиялық тіліктерді салу және 

түсіндіреді; - Морфолитогендік негізін ескере отырып, Ландшафттардың даму тарихын қайта құру;  - адам 

қоныстануы мен шаруашылық қызметіндегі рельеф пен беттік субстраттың рөліне баға береді; -жер бедерінің 

трансформациялауындағы адамның рөліне баға береді; - Жер бедері формаларының морфологиясы мен 

морфометриясын сипаттау дағдыларын меңгереді; - ТТК саралаудың геоморфологиялық жағдайларын талдау 

дағдысын меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географиялық ашулар  мен  зерттеулер  

Бағдарлама авторы: Шумақова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстан студенттер физикалық -географиялық ғылымдар жүйесі, жалпы 

физикалық-география мен оның салаларын аймақтық физикалық-география курстарын, материктер мен 

мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда географиялық 

нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгертеді. Басқа ғылымдар мен олардың 
байланыс заңдылықтарын ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық ашулар мен зерттеулер  пәнінің мақсат, міндеттері,зерттеу нысаны. 

География мамандығы студенттерін даярлаудағы ролі мен маңызы. Ежелгі географиялық мағлұматтар. 

Ортағасырдағы география.  Ұлы географиялық ашылулар (І кезең). Ұлы географиялық ашылулар (ІІ кезең). 

Қазіргі кезеңдегі зерттеулер жөнінде түсінік. 

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның табиғатын зерттеу тарихы. Елтану.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғыну; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 

географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгеру.  В.Тәжірибе 
барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана білу;  

экспериментте әдістерді пайдалану; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдалану; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана білуі; 

Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 

орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 

іс- ірекетте құзіретті болу.Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана 

білу;жергілікті жерде түсіріс жүргізе білу, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ландшафттану 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы. 

Курсты оқытудың мақсаты : аймақтық және жергілікті деңгейдегі ландшафттарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ландшафт туралы ілім. Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу тарихы. 

Ландшафттың аймақтық және аудандық бөлшектенуі. Ландшафт компоненттері және ландшафтты 

қалыптастырушы факторлар. Ландшафт морфологиясы. Ландшафт кешендерінің дамуы және динамикасы. 

Жердің ландшафттық сферасы. Ландшафт табиғатты пайдалану объектісі ретінде. Антропогендік ландшафт. 
Қазақстанның жазық жерлерінің ландшафттары 

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалы географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Мектептің заманауи білім беру ортасына қосылып, жаңартылған орта білімді 

ескере отырып, оның өзгеруіне және дамуына дайын болып, оқу процесіне белсенді араласады;  мектеп 

курстарын оқытуға мүмкіндік беретін іргелі географиялық және тарихи білім негіздерін игереді; В. Қазіргі 

заманғы білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа үлгідегі мектеп 

стандарттарын енгізуді игереді; С.«Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде 

білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады; - ландшафттанудың негізгі 

ұғымдары мен терминологиясын меңгереді; Д.ТТК құрылымының ерекшеліктері мен қалыптасу факторларын 

ажыратады;- табиғи-антропогендік ландшафтардың қалыптасу факторларын, кешенді географиялық 

зерттеулердің, оның ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді;- 
картографиялық ақпарат негізінде аумақтың кешенді сипаттамасын жасайды;- табиғи-антропогендік 

ландшафттардың жіктелуін жүргізеді;Е. кешенді географиялық зерттеулердің, оның ішінде географиялық 

аудандастырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін қолданады. - түрлі  ақпарат көздерден ландшафт туралы ақпарат 

жинау дағдысын меңгереді; - өңірлік және жергілікті  деңгейдегі  геожүйелердің қазіргі жай-күйіне талдау 

жасайды; - Ландшафттық және географиялық зертттеулер әдістерін практикалық пайдаланады. 

 

4.2 Модуль – Жер туралы ғылым 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге табиғатты зерттеу, пайдалану, қорғау бағытында білім беру, 

қоршаған ортада кездесетін түрлі жағдаяттарды саралау арқылы пәннің маңыздылығын ашу, сараптауға 

дағдыландыру. Адам өміріндегі табиғаттың маңыздылығын анықтау арқылы пәннің  мақсаты, міндеттері мен 

мазмұнын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР орасан зор табиғат байлықтарын сақтай білу, дұрыс пайдалану, уақыт өткен 

сайын сарқылу мәселесін саралау. Қазақстанның табиғатты қорғау жөніндегі заңдары. Табиғатты қорғау мен 

табиғат қорларын тиімді пайдаланудың екі бағыты:   мемлекеттік және жалпыхалықтық. Мемлекеттік бағыт 

тиісті заңдармен, әрі үкіметтің қарарларымен анықталуы, жалпыхалықтық бағыт өзінің тікелей қатынасуымен 

және қоғамдық ұйымдар арқылы іске асырылуы. Табиғатты қорғау ісіне тікелей қатынасудың қажеттілігі. 

Қазақстанның Табиғат комитеті міндеті. Табиғат қорғау саласындағы қоғамның жас мүшелерінің белсенділігі 

ерекшеліктері, бақтар мен саябақтар ірге көтеруіндегі орны.  Халықтың республика табиғатын корғауға тікелей 

қатынасуы, әр азамат материалдық жөне эстетикалық маңызы бар табиғи ортаны сақтауы.  

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Жалпы  гидрология. Географияны оқыту әдістемесі, Қазақстанның физикалық географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қоршаған ортаны ластаудың және табиғатқа өзге де зиянды әсер етудің 

алдын алу қағидатын біледі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы тығыз халықаралық ынтымақтастық 

кағидатын саралай алады. Жалпы табиғатты қорғау мәселесі мен орындалатын іс-әрекеттерге тікелей үлес қоса 

алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Топырақ географиясы және топырақтану негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Жер шары құрылығында топырақтың жіктелуі және топырақ географиясының 

жалпы заңдылықтарын, топырақтың генетикалық жіктелуінің принциптерін,  жаратылысын және қасиеттерін  

меңтерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Топырақ туралы түсінік және топырақтану ғылымының даму тарихы. Топырақ 

түзуші процесі және топырақтың құрамы, қасиеттері мен топырақ морфологиясы. Аймақ топырақтарының 

(Арктика және  тундра, тайгалы –орманды, батпақты, аралас  орман  топырағы мен жалпақ жапырақты орманның 

,орманды  дала мен далалық, шөлейттік  және шөлді аймақ және таулы облыс және т.б. ) таралу ерекшеліктері. 

Қазақстан Республикасының табиғи жағдайлары мен топырағы. Әлем топырағы. 



82 

 

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Биогеография. Қазақстанның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.топырақтың қалыптасу және географиялық жағдайлардың өзгеруімен 

байланысты түрлі топырақ типтерінің кеңістікте таралу заңдылықтарын, сонымен қатар таулы алқаптардың, 

жазықтардың, құрғақ және  шөл  даланың топырақтарының топырақтардың таралу ерекшеліктерін меңгереді. 

Топырақ экологиясын, топырақты эрозиядан қорғау, қалпына келтіру жолдарымен танысады. Топырақ  картасын 

оқи білуі және осы картада бейнеленген аймақтың  топырағының құрылыс ерекшеліктерін  сипаттай білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Физикалық география негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Жалпы ғаламдық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгерте отырып, оның құрылымымен және даму заңдылықтарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Физикалық география ғылымы, түсініктері,    анықтамалары. Нысаны, мақсаты  мен  

міндеттерін меңгере отырып, Жер әлем дүниесінде, Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде, 

гидросфера, Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері, биосфера және Жердің географиялық қабығы мен  
географиялық орта және қоғам туралы білім қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Биогеография. Қазақстанның физикалық географиясы. Материктер мен мұхиттардың 

физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Физикалық - географиялық ғылымдар жүйесін, жалпы физикалық-география 

мен оның салаларын, аймақтық физикалық-география, материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, 

Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда географиялық нысандарын меңгерту. Курстың басқа ғылым 

салаларымен байланысын және  олардың заңдылықтарын зерттей білу.Физикалық-географиялық ерекшеліктері 

мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің толық және 

ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді. 

 

5.1. Модуль - Физикалық география және өлкетану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, оқытудың нәтижесін 

критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, мектептегі білім 

сапасын көтеру үшін оқушылардың функциональдық сауаттылығын және әрбір оқушының оқу жетістігінің 

деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру сапасын анықтау және оқыту нәтижелерін бағалау.  Білім берудегі 

нормативтік құжаттар, бағалау объектілерінің талаптарын меңгеру. Педагогикалық процестегі критериалды 

бағалаудың теориялық негіздерін ажыратып, білу.  Өлшемдік бағалау технологиясын қолдану, меңгеру. 

Оқушыларды объективті бағалау, оқыту нәтижелерін жоспарлау, сараптауға дағдыландыру. Оқу жетістіктеріне 

диагностика жүргізу. Оқу жетістіктерін критериалды бағалау. «Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік 

технологиясы» пәнінің  мақсаты, міндеттері мен мазмұнын ұғындыру. 
Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Географияны оқытудың инновациялық технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің әдістері мен әдістемелерін, білім беру жүйесіндегі 

жаңалықтарды қолдана біледі, оқу жетістіктерін диагностика-лауды жүзеге асыру дағдысын игереді; - Білім 

алушыларды оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті 

жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжайды; педагогикалық 

эксперименттердің нәтижесін оқу процесіне енгізу мен білім стейкхолдерін біріктіретін инновациялық идеяларға 

бастамашылдық етеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метеорология және табиғи орта мониторингі 
Бағдарлама авторы: Шумақова Гүлнұр Жасұлановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Метеорологиялық  бақылау дың маңызын, жылу, ылғал алмасу, атмосфера 

циркуляциясын, метеорологиялық бақылау менен болжау процестерін,  климаттың түзілу, өзгеру 

заңдылықтарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Метеорологиялық  бақылау,  метеорологиялық мониторинг әдістерін меңгеру. 

Климаттың  ғаламдық  мәселелері туралы ақпараттарды сараптау, салыстыру. Қоршаған орта мен табиғи 

ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін білу. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздері. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Метеорологиялық  бақылау,  метеорологиялық мониторинг әдістерін 

меңгеру. В.Климаттың  ғаламдық  мәселелері туралы ақпараттарды сараптау, салыстыру. Қоршаған орта мен 

табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін білу.С. Атмосфералық ауа, жер, жер үсті мен 

жер асты сулары, жер қойнауы, органикалық дүниесі, климат пен жердің озон қабаты, экологиялық жүйелер, 

қоршаған ортаның халықтың денсаулығына әсер ететін факторларын ажырату.  Мемлекеттік экологиялық 

мониторинг объектілерін анықтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Жалпы гидрология 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: гидрологияның алғашқы негіздерін, гидросферадағы сонымен қатар су 

объектілерінің және олардың қоршаған ортамен өзара байланысындағы болып жатқан гидрологиялық 

үрдістердің қалыптасуындағы жалпы заңдылықтар туралы білімдерін тереңдету және кеңейту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Судың жер бетінде кездесетін процестерге әсері және халық шаруашылығында 

атқаратын ролі. Судың химиялық, физикалық және магниттік қасиеттері. Табиғаттағы су айналымы. Өзендер 

гидрологиясы. Жер асты суларының гидрологиясы. Көлдер гидрологиясы. Бөгендер мен батпақтар 

гидрологиясы. Мұздықтар гидрологиясы. Әлемдік мұхит және олардың бөліктері. Мұхиттар динамикасы. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А.Гидроогияның міндеттерін және оның халық шаруашылығындағы ролін, су 
объектілерінің жалпы ерекшелітерін, олардың жер шары бойынша таралуын,географиялық ортаның 

гидросферадағы процестердің даму заңдылықтарына әсер етуін біледі және түсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материктер мен мұхиттардың физикалық  географиясы. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиялық жағдайы жөнінде 

білімнің негізін қалайды, географиялық карталармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, оларға талдау 

жасай білуді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзілік мұхит. Солтүстік жарты шар материктері. Еуразия.Жалпы шолу. 

Солтүстік және Орта Европаға аймақтық шолу.  Оңтүстік Еуропа және Оңтүстік Батыс Азия. Солтүстік 

Америка.Жалпы шолу. Оңтүстік жарты шар материктері. Оңтүстік Америка.Жалпы шолу. Африка.Жалпы шолу. 

Аустралия. Мұхит аралдары. Антарктида.  

Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.материктер мен мұхиттардың жалпы географиялық 

заңдылықтарын,материктер мен мұхиттар арасындағы өзара байланыс пен оның жүзеге асу жолдарын, 
материктер мен мұхиттардың ашылу тарихы мен зерттелу кезеңдерін, табиғатына қатысты ғаламдық 

зардаптарды және оның туындау себептерін, материктер мен мұхиттар шегіндегі адамның шаруашылық әрекеті 

әсерінен табиғат жағдайы өзгеріске ұшырай бастаған аудандарымен таныстыра отырып,материктер мен 

мұхиттардағы табиғат байлықтарын мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларын,сондай-ақ 

материктер мен мұхиттар табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын,әрбір табиғат аймақтары мен 

региондардың жеке табиғат ерекшеліктерін, туристік рекреациялық  мүмкіншіліктерін, экологиялық 

жағдайларын жете түсінуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі туристік өлкетану жұмыстары  

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 
Курсты оқытудың мақсаты : студенттерді өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Өлкетанудың түрлері мен формасы. Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың 

мәні мен мақсаты. Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің әдістері. Тарихи өлкетанудың негізгі 

бағыттары Экономикалық өлкетанудың мәні мен маңызы. Туристік рекреациялық зерттеулер және олардың 

таралуы. Туған өлкенің  экономико–географиялық сипаты бойынша мәліметтер  дерегі. Кәсіпорындар, елді 

мекендер және аудандар өлкетанулық зерттеудің нысаны. Топономикалық зерттеу. «Мұражай» ұғымы. Туристік 

жорықтар оның түрлерін анықтау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Географиялық ашулар мен зерттеулер 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси  географиясы. Қонақүй шаруашылығы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Туристік бизнес, қызмет көрсетудегі сұраныс пен ұсыныс, халықралық 
есептеулер ( аккредитив, инкассо, аванстық есеп, ашық есеп бойынша есептеу және т.б.) жүйесі туралы; 

бухгалтерлік есеп және сыртқыэкономикалық операцияларды жүргізудегі халықаралық стандарттар туралы; 
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Қазақстандағы бухгалтерлік есеп реформасы туралы түсінік болу; В.  Туристік бизнес, қызмет көрсету нарығын 

құру механизмі, өлкетану түрлері мен формалары туралы білімді практикада пайдалану; - практикада 

бухгалтерлік балансты қолдану;- нарықтық тепе-теңдік, туристік бизнесті жасау, салық салу сұрақтары бойынша 

түсінік; С. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен өткізуге ерекше назар аудару;  -  

туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алу, туристік өнімді құра алу. Д. Негізгі құралдар және 

материалдық емес активтерге есеп жүргізе білу, шығыс пен кірісті есептей білу; Е. Туристік кәсіпорынның 

кірісіне есеп жүргізе білу, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай білу. 

 

5.2. Модуль - Бағалау технологиясы және физикалық география 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Биогеография 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Биогеография» курсынан студенттер биосфера және экожүйе құрылысы мен 

қызметтерінің негізгі ұстанымдарын, аумақты биогеографиялық бөлу, биогеографиялық облыстарға сипаттама, 

табиғат ресурстарының көп түрлілігі мен түрлер бірлестігін қорғау міндеттерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Биогеография пәні оны оқытудың мақсаты мен міндеттері. Биосфера 

биотасының қалыптасу кезеңдері. Биоценоз және оның қалыптасуы. Организмдердің жер бетіне таралу 

ерекшелігі. Жер шарындағы организмдердің көп түрлілігі.  Жер шарының негізгі зональдық аудандары. 

Құрлықтың флоралық аудандасуы. Құрлықтың фауналық аудандауы. Организмдердің дүниежүзілік мұхитта 
таралуы. Биогеографиялық аудандастырудың практикалық маңызы. Табиғатты қорғау мәселелері 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. Ландшафттану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Табиғат туралы әртүрлі деректерді, табиғат туралы ғылыми және 

материалдық көзқарас, табиғат компоненттері дамуы және қалыптасуы туралы білу, олардың процестері мен 

байланыстылығы, физика- географиялық процестерді білу; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  

географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті және 

ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана білуі, физикалық- географиялық бағыттағы 

құралдарды пайдалана білу; С.   Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа ақпарат көздері негізінде сараптама жасау; 

табиғат компоненттеріне сипаттама беру, физикалық- географиялық, ландшафттық профильдер тұрғызу.Д.  
Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде және ғылыми іс- әрекетте құзіретті болу.Е.  Оқу 

аясында оқушылардың білімі мен біліктілігін бағалауда,  орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының 

сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми іс- ірекетте құзіретті болу, ауа- райына және 

жануарлардың мінез- құлқына бақылау жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді географиялық ақпараттық жүйелерді құру мен қолданудың негіздері 

мен әдістерімен, географиялық ақпараттық жүйелер туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру және олардың 

ақпараттық технологияның жалпы құрылымындағы рөлімен таныстыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Геоинформатика және ГАЖ негізгі түсініктері. ГАЖ дамуының негізгі кезеңдері. 

География және ГАЖ. Географиялық модельдеу. Виртуалды картографиялау. Карталар ГАЖ негізі ретінде. 

Геоақпараттық картографиялау туралы түсінік. Картография және телекоммуникация. Географиялық ақпарат 

және оны ГАЖ деректер базасында көрсету. Геосурет жүйесі. ГАЖ техникалық және бағдарламалық 

қамтамасыздандыру 

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, 

Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Географияны оқытудың инновациялық технологиялары, Географияны оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жалпы географиялық және тақырыптық карталар, атластар мен басқа 

картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда құрастыру, редакциялау, жариялауға 

дайындау әдістерін біледі, карталардың жаңа түрлері мен типтерін құра алады.; информатика, компьютерлік және 
мультимедиа технологиялары, бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістері 

туралы базалық білімдерге ие болады, мәліметтер базасын құруды және «Интернет» көздерін суреттерді алу мен 

өңдеу,  картографиялау үшін пайдалана біледі. 
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9.1. Модуль -Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы, 16 кредит 

БП ТК KTZT  3219 Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы 5 5 

КП МК GОA 3302 Географияны оқыту әдістемесі 5 5 

БП  Педагогикалық практика  5 1 

БП ТК SOT 3220 Cыни ойлау технологиясы 6 5 

9.2. Модуль -Топонимика, 16 кредит 

БП ТК Top 3219 Топономика 5 5 

КП МК GОA 3302 Географияны оқыту әдістемесі 5 5 

БП  Педагогикалық практика  5 1 

БП ТК DOT 3220 Дамыта ойлау технологиясы 6 5 

10.1. Модуль - Қазақстанның физикалық география, 16 кредит 

БП ТК TMD FG 3221 ТМД- ның физикалық географиясы 5 5 

БП ТК KFG 3222 Қазақстанның физикалық географиясы 6 6 

БП ТК AOG 3223 Ақтөбе облысының географиясы 6 5 

10.2. Модуль - Ақтөбе облысының географиясы, 16 кредит 

БП ТК RFG 3221 Ресейдің физикалық географиясы 5 5 

БП ТК KТG 3222 Қазақстанның туризм географиясы 6 6 

БП ТК AOEAG 3223 Ақтөбе облысының экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 5 

11.1 Модуль -  Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар, 19 кредит 

БП ТК GOIT 3224 Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 5 4 

БП ТК GKTZh 3225 Географиядан кластан тыс жұмыстар 5 4 

КП ТК AESGK 3303 Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 6 5 

КП ТК KEAG  3304 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 6 

11.2. Модуль - Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар, 19 кредит 

БП ТК GOIT 3224 Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 5 4 

БП ТК MK 3225 XXI ғасырдың мұғалімдерінің құзіреттіліктері 5 4 

КП ТК AG 3303 Әлеуметтік география 6 5 

КП ТК KEG  3304 Қазақстанның экономикалық географиясы 6 6 

 

9.1. Модуль - Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан табиғатын  зерттеу тарихы 

Бағдарлама авторы: Абденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан табиғатының ежелгі заманнан қазіргі кезеңге дейінгі физикалық 

географиялық зерттелу тарихынан білім беру. Қазақстан жерін зерттеудің көп ғасырлық тарихы мен ол туралы 

физикалық-географиялық білімдерін қалыптастыру, даму кезеңдері туралы баяндау.     
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ жері туралы ерте және орта ғасырлардағы зерттеулер тарихын білу; орта 

ғасырлардағы географиялық және картографиялық деректерді түсіну; тарихи-мәдени және табиғи 

ескерткіштерінің түрлері мен негізгі түсініктерін білу; табиғат, тарих және мәдениет мұралары туралы 

объектілердің қорын құру дағдысы; әртүрлі тарихи кезеңдердегі географиялық мәліметтерді ажырата алу; 

Қазақстанның табиғаты, тарихы мен мәдениетінің рекреациялық маңыздылығын бағалау және оларды қорғау 

шараларын айқындау т.б. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе облысының киелі жерлер географиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғаттың және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы көзқарасты 

айқындау үшін физикалық-географиялық түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын біледі, Қазақстан 

территориясын физикалық-географиялық зерттеуде  негізгі сатыларын біледі және түсінеді. В. Тәжірибе 
барысында білім мен түсінікті пайдалану арқылы әр-түрлі табиғи территориялардың ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын айқындайды.  С. «Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру 

контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады; білім 
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алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі 

заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады; физико-географиялық болжам жасай алады; 

Д.  Туған өлкенің табиғаты мен ландшафтысының қалыптасу тарихын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі 

сұрақтарын қолданады. Е. еліміздің табиғи, тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім 

беру, ғылыми, туристік және рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Cыни ойлау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндіріс туралы, өндіріс салалары, өндірістік стадиялар туралы түсінікті 

қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндіріс салалары. Өндірістің құрылымы. Өндіріс процестері. Өнеркәсіп саласы. 

Ауылшаруашылығы. Балық шаруашылығы. Өндіріс салаларының ел экономикасындағы рөлі мен маңызы.  

Пререквизиттері: Саясаттану. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. ТМД- ның экономикалық 

географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.   Өндіріс туралы, өндіріс салалары, өндірістік стадиялар туралы түсінікті 

қалыптастырады; В. Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдаланады.  Ауыл шаруашылығы. 

Экономикалық- техникалық материалдарды талдайды, соның негізінде қорытынды жасай біледі; өнеркәсіптің 

салаларына  сипаттама береді. С.  Талқылайды, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік  
экономикалық географияның ерекше жалпы экономикалық білім мен ойды қалыптастыратын іс- әрекетіне баға 

береді; экономикалық- техникалық болжау, бақылау, қорытынды жасай біледі. Д.  Қарым - қатынас аймағында  

өндірістің техникалық- экономикалық негіздері және басқа білім көздерімен жұмыс жасай біледі, өндіріс 

салаларына  сипаттама. Е.    Дүние жүзі өнеркәсібінің салаларын, сала аралық кешендерін талдау; өндірістік, 

территориялық-өндірістік байланыс сызбаларын сыза біледі. Дүние жүзі өнеркәсібі және агроөнеркәсіп салалары 

табиғат кешендерінің компоненттерінің арасындағы байланысты  біледі; географиялық еңбек бөлінісінің 

формаларын, негізгі жақтарын біледі. 

 

9.2. Модуль  - Топонимика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Топонимика 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын  Жақсанұлы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курстың мақсаты географиялық атаулардың шығу тегі мен қалыптасуын, 

сонымен қатар дамуын зерттеуді меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмұны: Атауларды зерттеудегі топонимика ғылымының негізгі мақсаты, зерттеу әдістері 

мен мәселелері. Топонимдер мен топонимика туралы түсініктер. Топонимиканы зерттеу тарихы. Қоршаған 

ортаның физикалық-географиялық қасиетін көрсететін топонимдер. Қазақстан және әлем елдерінің топонимдері. 

Орталық Қазақстан топонимикасындағы сан есімдер. Зерттеушілердің топонимикалық еңбектері, елді-мекен 

атауларын тарихи кезеңдерге бөліп, жүйелі түрде зерттелуі. Қазақстан мен Орталық Азия топонимиясының 

жүйесі. Еуропа және Азия елдерінің топонимиясы. Америка және Африка елдерінің топонимиясы. Әдет-ғұрыпқа 

байланысты топонимдер. Флора мен фаунаға қатысты топонимдер. Ақтөбе облысының топонимдері. 
Пререквизиттері: Жалпы жертану,  Картография топография негіздерімен, Геология. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық  географиясы, ТМД- ның физикалық географиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Біледі және  түсінеді: табиғат пен қоғамның бірлігі мен біртұтастығы туралы 

өз ойын кеңейту үшін физикалық-географиялық терминдер мен ұғымдарды, заңдар мен заңдылықтарды біледі; 

географиялық объектілердің атауларының мағынасын біледі және түсінеді. В.  Жер-су аттарының шығу тегін, 

бұрмаланған атауларды, белгілі тұлғалар атауымен, сол жерлерді мекен еткен  тайпа атауларының аттарымен 

және т.б. аталынған жерлерді зерттеп, сипаттай алады. С. әртүрлі географиялық атаулар, олардың ареалдарының 

таралу заңдылықтары, ұқсастықтарына талдау жасай алады. Д. Туған өлкенің табиғаты мен ландшафтысының 

олардың атауларының шығу тегін, қалыптасу тарихын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын 

қолданады. Е. географиялық құбылыстар мен процестерге байланысты жер-су аттарының шығу тегін, олардың 

жылдар бойы өзгеріске түсіп атауларының өзгеруіне баға береді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дамыта ойлау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамыта ойлау туралы туралы түсінікті қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Дамыта ойлау салалары. Дамыта ойлау құрылымы. Дамыта ойлау процестері. 

Дамыта ойлау технологиясы саласының рөлі мен маңызы.  

Пререквизиттері: Саясаттану. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: ТМД- ның экономикалық географиясы.  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.   Дамыта ойлау туралы түсінікті қалыптастыру; В.  Тәжірибе барысында 

білім мен түсінікті пайдалану.  Ауыл шаруашылығы. Экономикалық- техникалық материалдарды талдау, соның 

негізінде қорытынды жасай білу; өнеркәсіптің салаларына  сипаттама беру. С.  Талқылау, идеяларға баға беру 

және қорытынды жасай білуге қабілеттілік  экономикалық географияның ерекше жалпы экономикалық білім мен 

ойды қалыптастыратын іс- әрекетіне баға беру; экономикалық- техникалық болжау, бақылау, қорытынды жасай 

білу. Д.  Қарым - қатынас аймағында  өндірістің техникалық- экономикалық негіздері және басқа білім көздерімен 

жұмыс жасай білу, өндіріс салаларына  сипаттама. Е.    Дүние жүзі өнеркәсібінің салаларын, сала аралық 

кешендерін талдау;өндірістік, территориялық-өндірістік байланыс сызбаларын сыза білу.дүние жүзі өнеркәсібі 
және агроөнеркәсіп салалары табиғат кешендерінің компоненттерінің арасындағы байланысты  

білу;географиялық еңбек бөлінісінің формаларын, негізгі жақтарын білу. 

 

10.1. Модуль - Қазақстанның физикалық география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД-ның географиялық орны, табиғатының қалыптасу кезеңдері, геологиялық 

құрылысы, олардың жер бетінің бедерімен байланысы, климаты, сулары, топырақ- өсімдік жамылғысы, табиғат 

зонасы мен табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны:ТМД елдерінің  территориясына жалпы шолу. ТМД-ның көлемі, географиялық  орны 
мен шекарасын, табиғи жағдайының   алуан түрлігі. ТМД-ның  жер қыртысының негізгі геологиялық 

құрылымымен және даму тарихы,жер бедері, климаты,ішкі сулары,өзендері,көлдер мен бөгендері, жерасты 

суларының орналасуы, батпақтардың таралуы, көпжылдық тоң,мұзбасу қарастырылады. Топырақ,өсімдік, 

жануарлар дүниесімен қатар,табиғат зоналарымен танысады. ТМД елдерінің  территориясының физикалық - 

географиялық ерекшеліктері мен ірі физикалық -географиялық аймақтары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. Материктер мен мұхиттардың 

физикалық географиясы.  

Постреквизиттері: ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:ТМД территориясының табиғат жағдайларын, климат   түзілу 

ерекшеліктерін,аймақтарға кешенді физикалық-географиялық сипаттама беру ерекшеліктері мен физикалық -
географиялық зерттеуде  негізгі сатыларын білу және түсіну. Ішкі сулардың типтерін олардың таралу 

зағдылықтары мен топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі орналасуының жалпы заңдылықтарын білу.ТМД 

елдері аумағын физикалық географиялық аудандастыру негіздерін, ұстанымдарын және әдістерін,ТМД елдері 

кеңістігін негізгі токсономиялық бірліктерге физикалық географиялық аймақтар мен табиғат зоналарына 

жіктелуін, ТМД елдері аумағы ауқымындағы табиғат зоналары және таулы облыстардағы биіктік белдеулерін, 

олардың өзіндік ерекшеліктерін талдау жасай білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның табиғат жағдайларының алуан түрлілігін олардың 
қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, географиялық орнын, табиғатының қалыптасу кезеңдерімен, 

геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша отырып пайдалы қазбалардың 

таралуын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық ерекшеліктерін, ірі табиғи 

аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалануды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстанның 

тектоникалық- геологиялық құрылымы,жер бедері,  климаты,ішкі сулары, топырағы,өсімдік жамылғысы, 

жануарлар дүниесі,табиғат зоналары және физикалық- географиялық аудандастырылуы қарастырылады. 

Қазақстанның экологиялық жағдайы.Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. Батыс-Сібір жазығы. 

Қазақтың қатпарлы өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу таулы елі. Тянь-Шань 

таулы елі. Қазақстанның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жер тану.Картография топография негіздерімен. Материктер мен мұхиттардың 

физикалық географиясы. 
Постреквизиттері: ТМД-ың экономикалық және әлеуметтік географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Қазақстан табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы көзқарасты 

айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. Орографиялық 

схемаларды сыза білу, қима профильдерді түсіре білу керек.Қорғалатын территорияларға  сипаттама бере  

отырып, Қазақстанның геоэкологиялық сызба-карталарын түсіре алу және географиялық       процестермен 

құбылыстарды болжай білуі тиіс. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар кезіндегі ережелерді меңгеруі тиіс. 

Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі сатыларын білу және түсінуі қажет. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Облыс табиғатының зерттелуі, табиғат жағдайларын (геологиясы, тектоникасы, 

геоморфологиясы, климаты, гидрологиясы, топырағы, өсімдік және жануарлар әлемі, т.б.) сипаттау, облыста 

тұратын халықтың әлеуметтік ахуалын, материалдық және рухани талабын қанағаттандыру мәселелерін 

қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысы табиғатына жалпы сипаттама. Ақтөбе облысының табиғаты, 
органикалық дүниесі мен табиғи  зоналары.  

Пререквизиттері: Ақтөбе облысының киелі жерлер географиясы. Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы. 

Постреквизиттері: Қазіргі дүние географиясы, Тұрғындар географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын 

қолданады, қазіргі заманғы білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа 

үлгідегі мектеп стандарттарын енгізуді қамтамасыз етуге мүмкіндігін меңгереді; туған өлкенің киелі жерлер 

географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады;- студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізудегі география, экология, экономика, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі заманғы 

тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады. Облыстың қазіргі физикалық-географиялық, 

әлеуметтік-экономикалық, экологиялық негіздерін жетік біледі; облыстың географиялық кеңістіктік сипатын 

жасап, ресурстарды тиімді пайдаланады; облысқа география-лық талдау жасайды; бастапқы материалдар-мен 

жұмыс істеу дағдыларын алуға және халықтарды салыстырмалы географиялық зерттеулер үшін мәліметтерді 
жинақтайды, өңдеу мақсатында мол ақпараттар ағынында бағдарланады; биоресурстарды тиімді пайдаланады, 

ондағы өзгерістерге баға береді. 

 

10.2. Модуль - Ақтөбе облысының географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ресейдің физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Ресей территориясының географиялық орны, табиғатының қалыптасу кезеңдері, 

геологиялық құрылысы, олардың жер бетінің бедерімен байланысы, климаты, сулары,топырақ-өсімдік 

жамылғысы,табиғат зонасымен таныстыру.Физикалық географиялық сипаттамаларға беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ресей  территориясына жалпы шолу. Ресей территориясының көлемі, географиялық  

орны мен шекарасы, табиғи жағдайының   алуан түрлігі,жер қыртысының негізгі геологиялық құрылымымен 

және даму тарихы,жер бедері, климаты,ішкі сулары,өзендері,көлдер мен бөгендері, жерасты суларының 

орналасуы, батпақтардың таралуы, көпжылдық тоң,мұзбасу қарастырылады. Топырақ,өсімдік, жануарлар 

дүниесімен қатар,табиғат зоналарымен танысады. Ресей территориясының физикалық - географиялық 

ерекшеліктері мен ірі физикалық -географиялық аймақтары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы.  

Постреквизиттері: ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ресей территориясының табиғат жағдайларын, климат   түзілу 

ерекшеліктерін,аймақтарға кешенді физикалық-географиялық сипаттама беру ерекшеліктері мен физикалық -
географиялық зерттеуде  негізгі сатыларын білу және түсіну. Ішкі сулардың типтерін олардың таралу 

зағдылықтары мен топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі орналасуының жалпы заңдылықтарын білу.Ресей 

аумағын физикалық географиялық аудандастыру негіздері ұстанымдарын және әдістерін, физикалық 

географиялық аймақтар мен табиғат зоналарына жіктелуін, табиғат зоналары және таулы облыстардағы биіктік 

белдеулерін, олардың өзіндік ерекшеліктерін білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның туризм географиясы 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм туралы түсінік. Туризм 
түрлері мен формалары.Туризм даму тарихи. Туризм дамыту факторлары. Экскурсия түрлері. Туристік-

экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.  Туристік  нысандармен аймақтар. 

Пререквизиттері: Дүниежүзінің тарихи-мәдени мұралары. Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі дүние географиясы. Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризм туралы, қазіргі туризмнің классификациясы, туризмнің белсенді 

түрлері туралы түсінік болады;- туристік құрал-жабдықтарды;- туристік маршруттар, жорықтарды ұйымдастыру 

мен өткізу ерекшеліктерін біледі; В.  Белсенді туристік саяхаттағы тамақтануды ұйымдастырады; тау, су, жаяу, 

шаңғы және велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізу бойынша білімдерін практикада пайдаланады.- 
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туризм географиясы, туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша терминдерді қолдана 

біледі. С.   Туристік құрал-жабдықтардың құрамын, туристік саяхаттар түрлерін, қазіргі туризм түрлерін 

сипаттайды. Түрлі территориялардағы рекреациялық ресурстарға баға береді. Д.  Тау, су, жаяу, шаңғы және 

велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізе алады;- туристік терминдерді практикада пайдаланады. Е.  Түрлі 

территорияларға туристік сипаттама бере алады.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе облысының экономикалық-географиялық орны, шаруашылығы, халқы, 

жеке аудандарының географиясы оқытылады. Курстың негізгі міндеті өз облысымыздың  шаруашылық, 

экологиялық жағдайлары туралы білімді қалыптастырып, заңдылықтарын аша білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысы экономикасына жалпы сипаттама. Ақтөбе облысының 

экономикалық және әлеуметтік географиясы, аудандары. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе облысының табиғи және тарихи-мәдени 

мұралары 

Постреквизиттері: Қазіргі дүние географиясы, Тұрғындар географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның тарих және мәдениет ескерткіштері, әлем халқы, әлемдік 

және ұлттық діндер туралы түсінік болу;- Ақтөбе облысы территориясының физикалық- географиялықжәне 

экономикалық- географиялықерекшеліктерін білу. В. Қазақстан тарихы туралы, әлем халқы және әлем халқының 
діни құрамы және Ақтөбе облысының шаруашылығы туралы  білімдерін практикада пайдалану;С. Қазақстанның 

ерекше тарих және мәдениет объектілеріне сипаттама беру:- әлем халқының дін түрлеріне, мәдениетіне және  

әдет-ғұрыптарына сипаттама беру.Д. Түрлі елдердегі туризм бойынша серіктестермен жұмыс жасай алу; Е.  

Мәдениеті әр түрлі елдер мен аймақтарда туристік маршруттарды ұйымдастыра алу. 

 

11.1 Модуль -  Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар  

Бағдарлама авторы: Шумақова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты:  Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттерінің оқушылардың бойында өз 
бетінше білім алу, өз бебінше бағыт-бағдар жасау, тұлға ретінде дамуын қйымдастыруға практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету. Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттерінің болашақта  ақпараттық технология 

сферасында құзіретті, білім беру, оқыту және тәрбие мәселелері бойынша конструктивті диалог жүргізу қабілеті 

бар белсенді азаматтарды,  маманды тәрбиелеуге дайындықтарына көмек беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 1-модуль Оқытуды басқару және көшбасшылық. Кіріспе. Оқыту және оқу 

әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттігін негіздеу. Көшбасшылық және оқытудағы менеджмент. 2-модуль 

Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану.  Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу . Оқыту мен оқуда 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Модуль 3.  Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Талантты және дарынды 

балаларды оқыту. Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Сын тұрғысынан ойлау. Әңгімелесу және диалогтық оқыту. 

Сын тұрғысынан ойлау. 

Пререквизиттері: Педагогика. Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар 

Постреквизиттері: Сыни ойлау технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Мектеп тәжірибесінде оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді  Бағдарламаның 

жеті модулі бойынша тиімді пайдалана біледі. - өз практикасындағы зерттеулерді оқу, оқыту және тәрбие беру  

процесін жетілдіру, пайдалану. - мектепте сабақ беру барысында заманауи инновациялық технологияларды 

меңгереді;- педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдыру, тақырыптық карталарды, статистикалық және 

графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - кәсіби деңгейі жоғары педагогтардың 

тәжірибелерін оқып-үйрену, жинақтап іс жүзінде пайдалануға қаблетті болады; -стандартты емес балама 

шешімдерді табу дағдыларын меңгеру, сын тұрғысынан ойлауды, жасампаздықпен шешуге қаблетті болады; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Географиядан кластан тыс жұмыстар. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урынгалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық білімдерді меңгерту, кластан тыс жұмыстарды 

жоспарлау, ұйымдастыру, өткізуге қажет болатын практикалық шеберлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кластан тыс жұмыстар-оқу-тәрбие жұмыстарының құрамдас бөлігі. Кластан тыс 

жұмыстардың түрлері мен әдістемелері.Географиялық үйірме жұмыстарын тақырыптық жоспарлау.  
Оқушылардың ғылыми қоғамы. Мектеп мұражайының жұмысы. Географиялық және туристік өлкетану 

клубтары. Географиялық кештер мен олимпиадаларды ұйымдастыру. Географиялық конференциялар мен 

ауызша журналдарды ұйымдастыру. 
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Пререквизиттері: Педагогика,Тәрбие жұмыстарының теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Географияны оқытуда педагогикалық шеберлік қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Географиядан кластан тыс жұмыстардың оқу тәрбие жұмысындағы маңызын 

анықтай білу. Кластан тыс жұмыстардың әдістемесін және жұмыс түрлерін ұйымдастыруға қойылатын 

талаптарды  меңгереді Олимпиада, пәндік олимпиада, үйірме, географиядан кластан тыс жұмыстарды өткізу 

әдістерін білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жаксанулы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» курсында 

экономикалық және әлеуметтік географияның дамуы, қалыптасуы, зерттеулері, консепциялар және теорияларын 

талдап,  зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық ғылым жүйесі, оның біртұтастығы. Ғылымның дамуын талдаудағы 

тарихи әдістің маңызы. Экономикалық және әлеуметтік географиясының теориясы мен әдістемесінің негіздері. 

Халықтар және қала географиясы ілімі. Табиғат жағдайы, ресурстар туралы экономикалық-географиялық ілім. 

Қоғамды территориялық ұйымдастыру және экономикалық әлеуметтік географиялық кеңістіктік зерттеулері. 

Экономикалық - географиялық аудандастыру және ТӨК. Экономикалық-географиялық болжам және пәннің жаңа 

бағыттары. Геосаясат және геоэкономика. Адамзаттың ғаламдық проблемалары, зерттеулері. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. ТМД-ның экономикалық географиясы. 
Постреквизиттері: Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. экономикалық-географиялық ұғымды және терминдерді, олардың мәнін, 

әртүрлі процестердің, құбылыстардың ашылуы мен әлемдік экономиканың даму саласының ерекшелігін және 

өндірістің орналасу факторын біледі; әлеуметтік және саяси географияның экономикалық орны, құрылымы мен 

зеттеу әдістерін біледі. В. Саяси географияның теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси 

картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің 

түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық жағдайларға сараптама жасайды; экономикалық және әлеуметтік 

географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттей алады. 

С. Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік қазіргі дүние географиясы, 

адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы ақпаратты білу; әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарға 

экономикалық-географиялық дәлелдеме жасау;дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  салыстырмалы 
экономикалық -географиялық сипаттама жасау. ғылыми географиялық зерттеулерде мәселені дұрыс анықтай 

біледі және жаңа әдістермен тәсілдерді қолдана біледі. Д.  аймақтар мен елдердің геосаяси жағдайын талдай 

білуді және экономикалық-географиялық жағдайына шаруашылық тұрғысынан баға береді. Түрлі дерек көздерін 

пайдаланып, кез-келген аймақтар мен елдерге кешенді түрдегі экономикалық-географиялық сипаттама жасауға 

мүмкіндік алады. Е. Қазіргі саяси үрдістер мен әлеуметтік-қоғамдық жағдайларды, дүние жүзінің жекелеген 

аумақтарының табиғат жағдайлары мен ресурстарын халықтың шаруашылық іс-әрекетімен байланыстыра талдай 

біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 

тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 

ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 

орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 
ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: Дүниежүзі экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Қазіргі дүние географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 
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ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 

пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 

11.2. Модуль - Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Шумақова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты:  Географияны оқыту технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа 

педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту технологияларын меңгеру; технологмялық картаны 

құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын 

жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар. Оқу процесіндегі 

модельдер. География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. 

Мәселелік оқытудың технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. 

Оқушылардың жоба іс-әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Педагогика. Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар 
Постреквизиттері: Сыни ойлау технологиясы, Дамыта оқыту технологиясы   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Географияны оқытудағы технологияларды білу; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- білу; технологиялық карталарды 

құрастыруды меңгеру; географияны оқытуда жаңа технологияларды игеру.В. Авторлық бағдарламалардың 

технологиясын жасау. С.  Талқылау, идеяларға баға беру, сипаттама жасау. Д.  Қарым- қатынас аймағында 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс 

жасай білу.Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды қолдана 

білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: XXI ғасырдың мұғалімдерінің құзіреттіліктері 
Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна  

Курсты оқытудың мақсаты: ХХІ ғасыр мұғалімі құзіреттіліктері туралы түсінік қалыптастыру, Мұғалімнің 

кәсіби құзіреттілігінің негізгі шарттарымен танысу, білім беру жүйесіндегі мұғалім құзыреттілігінің сапалық 

көрсеткіштерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Әдістемелік құзіреттілік. Зерттеушілік құзіреттілік.   Басқарушылық құзіреттілік. 

Ақпараттық құзіреттілік.   Коммуникативтік  құзіреттілік.   Білімділік құзіреттілік.   Экологиялық құзіреттілік. 

Тәрбиелік құзіреттілік.  

Пререквизиттері: Педагогика. Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар 

Постреквизиттері: Сыни ойлау технологиясы. Дамыта оқыту технологиясы   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. XXI ғасырдың мұғалімдерінің құзіреттіліктерін біледі; жаңартылған білім 

беру жүйесінде мұғалім құзыреттілігін оқып-біледі; өзінің кәсібилілігін үздіксіз жетілдіру қабілеті, жеке 
қоғамдық өмірде дамып отырады;  технологиялық карталарды құрастыруды меңгереді; дидактикалық әдістер мен 

тәсілдерді біледі. В. оқыту процесінде білімдермен іскерліктерді меңгерту үшін қолдана біледі. оқыту мен 

тәрбиелеудің заңдылықтары, құрлымы мен мазмұны туралы жаңа білімдерді жасайды. С. әртүрлі 

ситуациялардағы қарым- қатнасты бағалай біледі.  Д.   қазіргі ақпараттық технологиялармен қарулану, алынған 

ақпаратқа сыни көзбен қарай біледі. Өзінің экологиялық мәдениетін қалыптастырады. Оны прайдалана біледі.  Е. 

өзінің тәрбиелілігін ұлттық құндылықтар арқылы қалыптастырады, ұлттық тәрбиеде кеңінен қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік география 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: әлеуметтік географияның дамуы, қалыптасуы, зерттеулері, консепциялар мен 

теорияларын талдап,  зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік географиясының теориясы мен әдістемесінің негіздері. Қоғамды 

территориялық ұйымдастыру және экономикалық әлеуметтік географиялық кеңістіктік зерттеулері. Ресейдегі 

әлеуметтік-географиялық ұғымның қалыптасуы. нақты зерттеу нысандары — адамдардың әр түрлі аумақтық 

қауымдастықтары, оның ішінде, олардың дамуының тарихи ерекшеліктері, құрылымы, өндіріспен және 

қоршаған ортамен байланысы, сондай-ақ әр түрлі аумақтық қауымдастықтардың арасындағы байланыстары, 

таптық, ұлттық, мамандық және баска белгілері бойынша бөлінетін осы қауымдастықтың ішіндегі халықтың әр 

түрлі топтарының кеңістіктік мінез-құлығы және тағы да басқаларын қарастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. ТМД-ның экономикалық географиясы. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. әлеметтік-географиялық ұғымды және терминдерді, олардың мәнін, әртүрлі 

процестердің, құбылыстардың ашылуы мен әлемдік экономиканың даму саласының ерекшелігін және өндірістің 

орналасу факторын біледі; әлеуметтік және саяси географияның экономикалық орны, құрылымы мен зеттеу 

әдістерін біледі. В. әлеуеттік географияның теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын біледі. Объектіге 

әлеуметтік-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы әлеуметтік жағдайларға сараптама 

жасайды; С. Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік қазіргі дүние географиясы, 

адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы ақпаратты білу; әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарға 

экономикалық-географиялық дәлелдеме жасайды;  Д.  аймақтар мен елдердің геосаяси жағдайын талдай білуді 
және әлеуметтік жағдайына баға береді. Түрлі дерек көздерін пайдаланып, кез-келген аймақтар мен елдерге 

кешенді түрдегі әлеуметтік сипаттама жасауға мүмкіндік алады. Е. Қазіргі саяси үрдістер мен әлеуметтік-

қоғамдық жағдайларды, дүние жүзінің жекелеген аумақтарының табиғат жағдайлары мен ресурстарын халықтың 

шаруашылық іс-әрекетімен байланыстыра талдай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық дамуын оқытуды мақсат етеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Қазақстан Республикасының нарықтық экономика жағдайында дамуы. Еліміздің 

аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, өнеркәсіп және ауыл 

шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына тән ерекшеліктер, оның 

шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның шаруашылықтың энергетикалық және 

шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және 

еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, 

алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, 

қазіргі даму жайы. ТМД елдерінде біртұтас экономикалық кеңестік құру және Қазақстанда жаңа сипатта 

экономикалық  географияны қалыптастыру. Экономикалық аудан ұғымы және аудандастыру мақсаты. Қазақстан 

аумағын экономикалық аудандастыру. Еліміздің экономикалық аудандары, олардың мамандану бағыты. 
Қазақстан әкімшілік аумақтық өзгерістері.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: Дүниежүзі экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Қазіргі дүние географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 

ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 
пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі.  
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6.1. Модуль -  Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясы, 15 кредит 

БП МК TZhTA 2207 Тәрбие жұмыстарының  теориясы мен әдістемесі 4 3 

БП  Педагогикалық практика 5 1 

БП МК KK/О/T 3208 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT  3209 Кәсіби-бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК GOIT 4211 Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 7 5 

6.2. Модуль - Кәсіби тілдер және географияны оқыту әдістемесі, 15 кредит 
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БП МК TZhTA 2207 Тәрбие жұмыстарының  теориясы мен әдістемесі 4 3 

БП  Педагогикалық практика 5 1 

БП МК KK/O/T  3208 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBSht  3209 Кәсіби-бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК GOАT 4211 Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 7 5 

6.3. Модуль - Кәсіби тілдер және тәрбие жұмысының әдістемесі, 15 кредит 

БП МК TZhTA 2207 Тәрбие жұмыстарының  теориясы мен әдістемесі 4 3 

БП  Педагогикалық практика 5 1 

БП МК KK/O/T  3208 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBSht  3209 Кәсіби-бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК GEA 4211 Географияны оқыту әдістері 7 5 

10.1. Модуль – Қазіргі дүние географиясы,  12 кредит 

БП ТК OTEN  3223 Өндірістің техникалық- экономикалық негіздері 6 7 

БП ТК KDG  4224 Қазіргі дүние географиясы 7 5 

10.2. Модуль - Экономикалық және әлеуметтік география,  12 кредит 

БП ТК OG  3223 Өнеркәсіп географиясы 6 7 

БП ТК TG  4224 Тұрғындар географиясы 7 5 

10.3. Модуль - Экономикалық география,  12 кредит 

БП ТК КG  3223 Көлік географиясы 6 7 

БП ТК DNTG  4224 Демографиялық негіздерімен тұрғындар географиясы 7 5 

13.1.Модуль - Қазақстан экономикалық географиясы, 18 кредит 

КП ТК AESGK 3308 Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 6 5 

КП ТК TMDEAG 4309 ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 4 

КП ТК KEAG  4310 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 4 

КП ТК DEASG 4311 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 7 5 

13.2. Модуль – ТМД-ның экономикалық географиясы, 18 кредит 

КП ТК AG 3308   Әлеуметтік   география 6 5 

КП ТК TMDEG 4309 ТМД- ның экономикалық географиясы 7 4 

КП ТК KEG  4310 Қазақстанның экономикалық географиясы 7 4 

КП ТК DESG 4311 Дүниежүзінің экономикалық және саяси географиясы 7 5 

13.3. Модуль - Дүниежүзінің экономикалық географиясы, 18 кредит 

КП ТК SG 3308 Саяси география 6 5 

КП ТК TMDTG 4309 ТМД- ның тұрғындар географиясы 7 4 

КП ТК KRR  4310 Қазақстанның табиғи ресурстар географиясы 7 4 

КП ТК DEG 4311 Дүниежүзінің экономикалық  географиясы 7 5 

14 Модуль - Географиядағы елтану және цифрландыру, 25 кредит 

БП ЖК Elt 4225 Елтану  7 5 

БП ЖК GOCT 4226 Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 

 

6.1. Модуль - Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясы 

  
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна  

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттерінің оқушылардың бойында өз 
бетінше білім алу, өз бебінше бағыт-бағдар жасау, тұлға ретінде дамуын қйымдастыруға практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету. Жоғары оқу орнын бітіруші курс студенттерінің болашақта  ақпараттық технология 

сферасында құзіретті, білім беру, оқыту және тәрбие мәселелері бойынша конструктивті диалог жүргізу қабілеті 

бар белсенді азаматтарды,  маманды тәрбиелеуге дайындықтарына көмек беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 1-модуль Оқытуды басқару және көшбасшылық. Кіріспе. Оқыту және оқу 

әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттігін негіздеу. Көшбасшылық және оқытудағы менеджмент. 2-модуль 

Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану.  Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу . Оқыту мен оқуда 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Модуль 3.  Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Талантты және дарынды 

балаларды оқыту. Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Сын тұрғысынан ойлау. Әңгімелесу және диалогтық оқыту. 

Сын тұрғысынан ойлау. 
Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер. Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Мектеп тәжірибесінде оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді  Бағдарламаның 

жеті модулі бойынша тиімді пайдалана біледі.  - өз практикасындағы зерттеулерді оқытады, оқыту және тәрбие 

беру  процесін жетілдіреді, пайдаланады. - мектепте сабақ беру барысында заманауи инновациялық 

технологияларды меңгереді;- педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, 

статистикалық және графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді;- кәсіби деңгейі 

жоғары педагогтардың тәжірибелерін оқып-үйрену, жинақтап іс жүзінде пайдалануға қаблетті болады; -

стандартты емес балама шешімдерді табу дағдыларын меңгереді, сын тұрғысынан ойлайды, жасампаздықпен 

шешуге қаблетті болады; 

 

6.2. Модуль - Кәсіби тілдер және географияны оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна  

Курсты оқытудың мақсаты:  Географияны оқыту технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа 

педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту технологияларын меңгеру; технологмялық картаны 

құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын 

жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар. Оқу процесіндегі 

модельдер. География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы 
инновациялық технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. 

Мәселелік оқытудың технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. 

Оқушылардың жоба іс-әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер. Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Географияны оқытудағы технологияларды білу; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- білу; технологиялық карталарды 

құрастыруды меңгеру; географияны оқытуда жаңа технологияларды игеру.В. Авторлық бағдарламалардың 

технологиясын жасау. С.  Талқылау, идеяларға баға беру, сипаттама жасау. Д.  Қарым- қатынас аймағында 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс 

жасай білу.Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды қолдана 
білу. 

 

6.3. Модуль - Кәсіби тілдер және тәрбие жұмысының әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқыту әдістері 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке тұлға ретіндегі еркін шығармашылық ойларын, өз іс-

әрекетінің нәтижелерін ой елегінен өткізіп, қорытынды шығара білуге дағдыландыру, әр түрлі ақпараттық дерек 

көздерімен жұмыс істей отырып, оқу материялдарын талдап нақтылап, жүйелеп ең қажеттілерін оқушыларға 

жеткізудің жаңа әдістемері жөніндегі тұрақты теориялық білімді меңгерту, алған білімді дидактикалық, 
әдістемелік, когнитивті    және  коммуникативті қызметінде іс жүзінде пайдалану, зерттеу   дағдыларын 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бірінші тарауда географиялық білімді меңгертіп іскерлік дағдыларды 

қалыптастырудағы балалардың жас ерекшелігі мен қабылдау мүмкіндігін ескерудің маңызы, мектеп географиясы 

мазмұнының құрамдас бөліктері, оқытудың әдістерін , сабақтың формаларын, мұғалімнің сабаққа дайындығына 

қойылатын талаптарды, негізгі оқу құралдарымен жұмыс істеу әдістері  және олардың оқушыларды қарқынды ой 

әрекетіне жұмылдырып, қызығушылықтарын арттырудағы маңызы қарастырылып, негізгі түсініктерге талдау 

жасалады. Екінші тарауда  география курстарында жүргшізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, жеке 

пәндердің құрылымы мен мазмұны, сабақтарды ұйымдастыру формалары мен оларға қойылатын талаптар  

физикалық география, экономикалық және әлеуметтік география курстарында негізгі  түсініктерді терең 

меңгертіп, географиялық заңдылықтарды, үрдістер мен құбылыстарды ашып көрсетуге мүмкіндік жаңа 

технологияларды сабақтарда пайдаланудың маңызы қарастырылады. Курс студенттерге географиялық 
ұғымдармен түсініктерді меңгертіп, заңдылықтарды қалыптастырудың жаңа тиімді әдіс-тәсілдерімен 

технологияларының түрлерін оқушылардың танымдық қарқындылығын арттыру мен оқу үрдісін тиімді 

басқарудың жолдарын, ақыл-ой әрекетінің тәсілдерін меңгертуді көздейді. Оқу үрдісінде географиялық білім мен 

іскерлік-дағдылар тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстар барысында оқытылатын әр тақырыпқа 

студенттердің өз бетімен көрсету құралдарын, хабарламалар мен баяндамалар, жобалар дайындау, статистикалық 

және графиктік кестелерге, экономикалық карталарға талдау жасап ой қорытындыларын шығару   барысында 

қалыптасады.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану негіздері. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А. түйінді құзіреттіліктер. -кәсіби қызыметте қолданатын географиялық білім 

негіздерін меңгереді; - алған білім негіздерін жоғарғы сыныптарда оқушылардың  экономикалық-географиялық 

білім мен іскерлік-дағдыларды қалыптастыру тәсілдерін меңгеру және оны іс жүзінде пайдаланады. В. пәндік 

құзіреттіліктер. -экономикалық-географиялық түсініктерді оқушыларға терең  түсіндіріп, танымдық 

белсенділіктерін арттыруға мүмкіндік беретін білім негіздерін, дидактикалық шарттар мен қарым-қатынас 

стратегияларын меңгеру-мектепте сабақ беру барысында заманауи инновациялық технологияларды меңгереді; - 

педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, статистикалық және графиктік 

кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - пән бойынша бақылау-бағалау материалдарын 
дайындауға қаблетті болу. С. арнайы құзіреттіліктер. - география пәні мұғалімінің кәсіби қызметіне қажетті   

теориялық білім, іскерлік-дағдылар, зерттеу және оқыту әдіс-тәсілдерін меңгереді; - география сабақтарында 

білімді, оқытудың әдіс-тәсілдерін түрлендіру дағдыларын меңгеру; - кәсіби деңгейі жоғары педагогтардың 

тәжірибелерін оқып-үйренеді, жинақтап іс жүзінде пайдалануға қаблетті болады; - стандартты емес балама 

шешімдерді табу дағдыларын меңгереді, сын тұрғысынан ойлайды, жасампаздықпен шешуге қаблетті болады; - 

географиялық білім беру саласындағы нормативті құжаттардағы білімдерді (пән бойынша стандарттар, 

бағдарламалар. меңгереді, оқу-әдістемелік құжаттарды жасауға қаблетті болады. 

 

10.1. Модуль – Қазіргі дүние географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі дүние географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қазіргі дүниежүзіндегі өзгерістер, жаңа қалыптарға қарата 

зерттеулер мен баға беру, сондай-ақ экономиканың ғаламдануы мәселелері аясында тереңдетілген білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлем елдерінің типологиясы және әртүрлі мемлекеттік топтар арасындағы 

арақатынастың өзгерістері. Қазіргі дүниежүзіндегі дамыған елдердің орны. Экономикасы нашар дамыған елдер 

және оның экономикасының әлсіз даму себептері. Қазіргі дүниежүзіндегі постиндустриалды елдердің орны. 

Соғыстан кейінгі дүниежүзі: екі типтегі экономикалық халықаралық байланыс. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Жалпы физикалық география. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әлемнің әр түрлі елдерінің даму заңдылықтарына көзқарасы болады; Әлемдік 

экономиканың ғаламдануы және қазіргі әлемдік географиядағы бейнеленуін бағалай алады және ғаламдық 
туристік бағыттарды талдай біледі. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жаңа жүйеде сипаттайды; 

Елдердің даму бағыттарының ерекшеліктерін анықтайды; әр елдер бойынша инновациялық технологияның даму 

бағыттарын айқындауды; қазіргі саяси үрдістер мен әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға баға береді, талдай 

білуді;елдердің типологиялық ерекшеліктерін сипаттайды. статистикалық мәліметтерге талдау жасайды; 

картосхемалармен жұмыс жасайды; демографиялық, әлеуметтік-экономикалық процестерге баға береді. 

 

10.2. Модуль - Экономикалық және әлеуметтік география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру халықтың ұдайы өсіп-

өнуі, миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар 

бойынша бөлінуіне, олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету, дүние жүзі 

халықтарының құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. Материалдарды 

жетік түсінуге мектептегі экономикалық және әлеуметтік география курстарынан алған білім нәтижелері өз 

септігін тигізеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Дүние жүзі  халқы. Өсу ырғағы, тығыздығы, халқының құрамы мен еңбек 

ресурстары. Дүние жүзі халықтарының ұдайы өсіп-өну географиясы. Дүние жүзі  халықтарының жыныстық-

жастық құрылымы мен отбасының құрамы Дүние жүзі  халықтарының тілдік, ұлттық құрамы, жіктелуі, діні. 

Дүние жүзі  халықтарының еңбек ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Дүние жүзі  халықтарының көші-

қон процесі. Дүние жүзі  халықтары қоныстануының географиялық формалары мен түрлері. Қала және ауылдық 

елді мекендер халқы 
Пререквизиттері: Жалпы жертану негіздері. Физикалық гегографиялық зерттеулер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның өнеркәсібінің салалық – территориялық ұйымдастырылуын, 

өнеркәсіптің орналасу факторларын және даму ерекшеліктерін, дүниежүзінің халқы, дүниежүзілік 

экономикадағы елдердің рөлі туралы түрлі ақпараттарды игереді; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдалану  ғаламдану жағдайында адамдар мен қоғам арасындағы қарым- қатынаста реттейтін негізгі ұғымдар 

,әдістер, заңдарды біледі,  дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- географиялық 

сипаттама береді,  демографиялық болжам, дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- 

географиялық сипаттама береді. С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік   
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экономикалық географияның жалпы географиялық, экологиялық, саяси, экономикалық білім мен ойды 

қалыптастыратын іс- әрекетіне баға береді,  экономикалық- географиялық болжайды, бақылайды, қорытынды 

жасай біледі.Д.  Қарым- қатынас аймағында  картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және 

басқа білім көздерімен жұмыс жасай біледі, елдерге кешенді сипаттама жасайды. Е.   Оқу аясында  географиялық 

білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде 

оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

 

10.3. Модуль - Экономикалық география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Демографиялық негіздерімен тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру, халықтың ұдайы өсіп-

өнуі, миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар 

бойынша бөлінуіне, олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету, халықтардың 

құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Дүние жүзі  халқы. Өсу ырғағы, тығыздығы, халқының құрамы мен еңбек 

ресурстары. Дүние жүзі халықтарының ұдайы өсіп-өну географиясы. Дүние жүзі  халықтарының жыныстық-

жастық құрылымы мен отбасының құрамы Дүние жүзі  халықтарының тілдік, ұлттық құрамы, жіктелуі, діні. 

Дүние жүзі  халықтарының еңбек ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Дүние жүзі  халықтарының көші-
қон процесі. Дүние жүзі  халықтары қоныстануының географиялық формалары мен түрлері. Қала және ауылдық 

елді мекендер халқы 

Пререквизиттері: Жалпы жертану негіздері. Физикалық гегографиялық зерттеулер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның өнеркәсібінің салалық – территориялық ұйымдастырылуын, 

өнеркәсіптің орналасу факторларын және даму ерекшеліктерін, дүниежүзінің халқы, дүниежүзілік 

экономикадағы елдердің рөлі туралы түрлі ақпараттарды игереді; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдаланады;  ғаламдану жағдайында адамдар мен қоғам арасындағы қарым- қатынаста реттейтін негізгі 

ұғымдар,әдістер, заңдарды біледі,  дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- 

географиялық сипаттама береді,  демографиялық болжам, дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы 

экономикалық- географиялық сипаттама береді. С.  Талқылайды, идеяларға баға береді және қорытынды жасай 
білуге қабілеттілік   экономикалық географияның жалпы географиялық, экологиялық, саяси, экономикалық білім 

мен ойды қалыптастыратын іс- әрекетіне баға береді,  экономикалық- географиялық болжайды, бақылайды, 

қорытынды жасай біледі. Д.  Қарым- қатынас аймағында  картографиялық, статистикалық, ғылыми, 

публистикалық және басқа білім көздерімен жұмыс жасай біледі, елдерге кешенді сипаттама жасайды. Е.   Оқу 

аясында  географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті 

және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

 

13.1. Модуль  - Қазақстанның экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 
Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД- елдерінің шаруашылық салаларына: өнеркәсіп, ауыл шаруашылық көлік 

және өндірістік емес сферасына сипаттама беру. Халықтың құрлымын, құрамын, орналасуын, ұдайы өсуін, көші- 

қоны процесстерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ТМД елдерінің қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайы.   ТМД елдерінің 

экономикалық -географиялық және геосаяси  жағдайы. ТМД-ның дүниежүзіндегі рөлі мен орны.ТМД елдерінің 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сипаттамасы.  

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. - табиғи ресурстарды, дүниежүзі  экономикалық салаларды, жеке 

мемлекеттерді оқуда шартты құрастыруды түсінеді. ТМД-ның салалық және шекаралық  экономикасын біледі. 

ТМД елдері және оның аймақтары халықтарының құрамымен, урбандалу үрдісі және халықтың көші-қонымен, 
қоныстануымен және т.б. экономикалық -географиялық ұғымды және терминдерді, олардың мәнін, әртүрлі 

процестердің, құбылыстардың ашылуын; әлемдік экономиканың даму саласының ерекшелігін және өндірістің 

орналасу факторын білу;әлемдік экономиканың салалық шекаралық ұйымын біледі; әлеуметтік және саяси 

географияның экономикалық орны, структурасы, зеттеу әдісі. В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдаланады жеке мемлекеттерге және әлем экономикасының дамуына экономикалық -географиялық талдау 

құрастырады; дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  салыстырмалы экономикалық -географиялық сипаттама 

жасай біледі.С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік қазіргі дүние 

географиясы, адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы ақпаратты біледі; әлеуметтік -экономикалық процестер 

мен құбылыстарға экономикалық-географиялық дәлелдеме жасау;дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  
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салыстырмалы экономикалық -географиялық сипаттама жасайды. Д.  Қарым- қатынас аймағында 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс 

жасай біледі. Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды 

қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 

тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 

ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 

орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 
ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, Өнеркәсіп географиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсінеді - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді. Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 

ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 
пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 

шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 
дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Жалпы физикалық география. 

Геоафиялық ашулар мен зерттеулер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: - Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасайды; - Саяси географияның 

теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық 

өзгерістерді  біледі. - Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – 

географиялық жағдайларға сараптама жасайды; - Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  

және олардың ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың 

проблемаларын оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау 
әдістерін меңгереді; қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік 

құжаттарды және ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

13.2. Модуль  - ТМД-ның экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның экономикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 
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Курсты оқытудың мақсаты: ТМД- елдерінің шаруашылық салаларына: өнеркәсіп, ауыл шаруашылық көлік 

және өндірістік емес сферасына сипаттама беру. Халықтың құрлымын, құрамын, орналасуын, ұдайы өсуін, көші- 

қоны процесстерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ТМД елдерінің қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайы.   ТМД елдерінің 

экономикалық -географиялық және геосаяси  жағдайы. ТМД-ның дүниежүзіндегі рөлі мен орны.ТМД елдерінің 

экономикалық жағдайларына сипаттамасы.  

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. Жалпы жертану негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. - табиғи ресурстарды, дүниежүзі  экономикалық салаларды, жеке 

мемлекеттерді оқуда шартты құрастыруды түсінеді.ТМД-ның салалық және шекаралық  экономикасын біледі. 

ТМД елдері және оның аймақтары халықтарының құрамымен, урбандалу үрдісі және халықтың көші-қонымен, 

қоныстануымен және т.б. экономикалық -географиялық ұғымды және терминдерді, олардың мәнін, әртүрлі 

процестердің, құбылыстардың ашылуын; әлемдік экономиканың даму саласының ерекшелігін және өндірістің 

орналасу факторын білу;әлемдік экономиканың салалық шекаралық ұйымын біледі; әлеуметтік және саяси 

географияның экономикалық орны, структурасы, зеттеу әдісі.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдаланады жеке мемлекеттерге және әлем экономикасының дамуына экономикалық -географиялық талдау 

құрастырады; дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  салыстырмалы экономикалық -географиялық сипаттама 

жасай біледі. С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік қазіргі дүние 

географиясы, адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы ақпаратты біледі; әлеуметтік -экономикалық процестер 

мен құбылыстарға экономикалық-географиялық дәлелдеме жасау;дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  
салыстырмалы экономикалық -географиялық сипаттама жасайды. Д.  Қарым- қатынас аймағында 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс 

жасай біледі. Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды 

қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты:«Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 
қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 

тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 

ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 

орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 

ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, Өнеркәсіп географиясы. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 

ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 

пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: «география» мамандығы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән болып 

оқытылады. Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, шаруашылық ерекшеліктерін, өзіндік 

өңірлік айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзілік шаруашылық, саяси карта. Дүниежүзінің халқы. Табиғи ресурстар. 

Өнеркәсіп, ауылшаруашылық, көлік. Өндірістік емес сфера. Адамзаттың ғаламдық проблемалары. Аймақтар.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Саясаттану. Өнеркәсіп географиясы. 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Дүниежүзінің шаруашылығына сипаттама береді. Саяси, әлеуметтік және 

экономикалық географияның идеяларымен танысады. Тұжырымдамаларымен танысады, салыстырады. 

Географиялық зерттеулердің әдістерін меңгереді. Дүние жүзінің аймақтарының табиғат жағдайлары. 

Ресурстарын сипаттайды. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің басты проблемалары мен бағыттарын 

анықтайды; Әлем халықтарының өсуі, орналасу заңдылықтарын сипаттайды. Халқының құрамы, урбандалу, 

көші-қон, демографиялық мәселелер, еңбек ресурстарына баға береді. ҒТР кезеңіндегі дүние жүзілік 

шаруашылық сипаттамасын жасайды. Географиялық еңбек бөлінісінің принциптерін ажыратады. Жекелеген 
елдердің территориялық. салалық шаруашылық құрылымын сипаттайды. 

 

13.3. Модуль - Дүниежүзінің экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру, халықтың ұдайы өсіп-өнуі, 

миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар бойынша 

бөлінуіне, олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету, халықтардың құрамы мен 

құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. ТМД халқы. Өсу ырғағы, тығыздығы, халқының құрамы мен еңбек 
ресурстары. ТМД халықтарының ұдайы өсіп-өну географиясы. ТМД халықтарының жыныстық-жастық 

құрылымы мен отбасының құрамы ТМД халықтарының тілдік, ұлттық құрамы, жіктелуі, діні. ТМД 

халықтарының еңбек ресурстары және оларды тиімді пайдалану. ТМД халықтарының көші-қон процесі. ТМД 

халықтары қоныстануының географиялық формалары мен түрлері. Қала және ауылдық елді мекендер халқы 

Пререквизиттері: Тіршілік әлемінің географиясы. Өнеркәсіп географиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ТМД өнеркәсібінің    салалық – территориялық ұйымдастырылуын, 

өнеркәсіптің орналасу факторларын және даму ерекшеліктерін, дүниежүзінің халқы, дүниежүзілік 

экономикадағы елдердің рөлі туралы түрлі ақпараттарды игереді; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдалану  ғаламдану жағдайында адамдар мен қоғам арасындағы қарым- қатынаста реттейтін негізгі ұғымдар 

,әдістер, заңдарды біледі,  дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- географиялық 
сипаттама береді,  демографиялық болжам, дүниежүзінің елдері мен аймақтарына салыстырмалы экономикалық- 

географиялық сипаттама береді. С.  Талқылау, идеяларға баға береді және қорытынды жасай білуге қабілеттілік   

экономикалық географияның жалпы географиялық, экологиялық, саяси, экономикалық білім мен ойды 

қалыптастыратын іс- әрекетіне баға береді,  экономикалық- географиялық болжау, бақылау, қорытынды жасай 

біледі. Д. Қарым- қатынас аймағында  картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа білім 

көздерімен жұмыс жасай білу, елдерге кешенді сипаттама жасайды. Е.   Оқу аясында  географиялық білім 

көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде 

оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның табиғи ресурстар географиясы 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның табиғи ресурс, табиғат жағдайы, құбылысы мен процестерінің 

жиынтығын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның табиғи ресурс, табиғат жағдайы, құбылысы мен процестерінің 

жиынтығын оқыту. Олар адамның тіршілік ортасын сақтай отырып, қоғамның техникалық және әлеуметтік-

экономикалық мүмкіндіктеріне орай шаруашылық қызметінде қолданылады немесе шаруашылық қызметке 

нақты тартылуын зерттеу. Табиғи-ресурстық әлеуеттің шамасы ресурстардың жекелеген түрлері әлеуеттерінің 

қосындысын үйрету.  

Пререквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазақстанның табиғи ресурс, табиғат жағдайы, құбылысы мен процестерінің 

жиынтығын оқытады. Олар адамның тіршілік ортасын сақтай отырып, қоғамның техникалық және әлеуметтік-
экономикалық мүмкіндіктеріне орай шаруашылық қызметінде қолданылады немесе шаруашылық қызметке 

нақты тартылуын зерттеу жүргізеді. Табиғи-ресурстық әлеуеттің шамасы ресурстардың жекелеген түрлері 

әлеуеттерінің қосындысын үйретеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Мақсатқызы 
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Курсты оқытудың мақсаты: «география» мамандығы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән болып 

оқытылады. Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, шаруашылық ерекшеліктерін, өзіндік 

өңірлік айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзілік шаруашылық, саяси карта. Дүниежүзінің халқы. Табиғи ресурстар. 

Өнеркәсіп, ауылшаруашылық, көлік. Өндірістік емес сфера. Адамзаттың ғаламдық проблемалары. Аймақтар.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Дүниежүзінің шаруашылығына сипаттама береді. Саяси, әлеуметтік және 
экономикалық географияның идеяларымен танысады. Тұжырымдамаларымен танысу, салыстырады. 

Географиялық зерттеулердің әдістерін меңгереді. Дүние жүзінің аймақтарының табиғат жағдайлары. 

Ресурстарын сипаттау. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің басты проблемалары мен бағыттарын анықтайды; 

Әлем халықтарының өсуін, орналасу заңдылықтарын сипаттайды. Халқының құрамы, урбандалу, көші-қон, 

демографиялық мәселелер, еңбек ресурстарына баға береді. ҒТР кезеңіндегі дүние жүзілік шаруашылық 

сипаттамасын жасайды. Географиялық еңбек бөлінісінің принциптерін ажыратады. Жекелеген елдердің 

территориялық. салалық шаруашылық құрылымын сипаттайды. 

 

14 Модуль - Географиядағы елтану және цифрландыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Елтану 
Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән география мамандарын дайындауда ерекше орын алады. Дүние жүзінің 

жеке аймақтарындағы елдерінің халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, 

ерекшеліктерін,шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Кешенді елтану және елдерге кешенді сипаттама беру әдістемесі. Аймақ және 

аймақтану. Дүние жүзі елдерінің типологиясы. Дамыған елдердің жалпы сипаттамасы. Батыс Еуропаның 

дамыған елдеріне сипаттама. Германия Федерациясы. Франция. Шығыс Еуропа елдері. Шығыс және Оңтүстік-

Шығыс Азия елдері. Қытай Халық Республикасы. Оңтүстік Азия елдері. Оңтүстік-Батыс Азия елдері және Таяу 

Шығыс. Африка елдері. Латын Америкасы елдері 

Пререквизиттері:Әлеуметтік, экономикалық және саяси  географияға кіріспе, Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Әлемнің  жеке елдерінің  саяси картасы, қалыптасу кезеңдері; В.Дүние 

жүзінің аймақтарандағы жетекші елдердің табиғат жағдайлары, ресурстарын тиімді пайдалану,қорғау  

мәселелері; С. Халықтарының ұдайы өсуі, құрамы, орналасуы, үрбандалу, көші-қон, демографиялық мәселелер, 

еңбек ресурстары. Жекелеген елдердің территориялық және салалалық шаруашылық құрылымы,дүние жүзілік 

шаруашылық және географиялық еңбек бөлінісіндегі орны.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Айдарова Акмарал Зияшқызы 

Курсты оқытудың мақсаты:  Географияны оқыту технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа 

педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту технологияларын меңгеру; технологмялық картаны 
құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын 

жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар. Оқу процесіндегі модельдер. 

География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы цифрлық 

технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. Мәселелік оқытудың 

технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. Оқушылардың жоба іс-

әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Географияны оқытудағы технологияларды білу; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- білу; технологиялық карталарды 

құрастыруды меңгеру; географияны оқытуда жаңа технологияларды игеру. Авторлық бағдарламалардың 
технологиясын жасау.  
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6В01511 – ГЕОГРАФИЯ – ТАРИХ  

2 курс 
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5. Модуль - Педагогика және бағалаудың өлшемдік технологиясы, 15 кредит 

БП ЖК IBB 2203 Инклюзивті білім беру 3 3 

БП ЖК Ped 2204 Педагогика 3 5 

БП ЖК BOT 2205 Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

6.1. Модуль - Ежелгі және ортағасырлар тарихы және кәсіпкерлік негіздері, 15 кредит 

ЖБП ТК KBN 2109 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК EODT 2206 Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы 3 5 

БП ТК KEOT 2207 Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы    4 5 

6.2. Модуль - Ежелгі және ортағасырлар тарихы және құқық негіздері, 15 кредит 

ЖБП ТК KN 2109 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК DT 2206 Ү-ХҮІІ ғғ. дүниежүзі тарихы 3 5 

БП ТК KOT 2207 Қазақстанның ортағасырлар тарихы    4 5 

7.1. Модуль - Жертану ғылымы және геоақпараттану, 15 кредит 

БП ТК ZhZh 2208 Жалпы жертану  3   5 

БП ТК GMN 2209 Геология және минералогия негіздері   3 5 

БП ТК GSKKT 2210 Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 4 5 

7.2. Модуль – Физикалық география салалары, 15 кредит 

БП ТК ZhZhN 2208 Жалпы жертану негіздері 3 5 

БП ТК TTPN 2209 Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 3 5 

БП ТК MK 2210 Метеорология және климатология 4 5 

8.1. Модуль - Физикалық география, 11 кредит 

БП ТК MMFG 2211 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 5 

БП ТК TMD FG 2212 ТМД-ның физикалық геогафиясы 4 3 

БП ТК ZhG 2213 Жалпы гидрология 4 3 

8.2. Модуль – Өлкетану және физикалық география, 11 кредит 

БП ТК AFG 2211 Аймақтық физикалық география 4 5 

БП ТК Olk  2212 Өлкетану 4 3 

БП ТК GG 2213 Геоморфология және гидрология  4 3 

 

5. Модуль - Педагогика және бағалаудың өлшемдік технологиясы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге «инклюзия», «инклюзивті білім беру» түсініктері туралы, 

инклюзивті білім беруге, жоғары оқу орындарының инклюзивті білім беруді жүзеге асыру тәжірибесіне қатысты 

теориялық және практикалық білімдерді беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: зерттеу нысаны және әдістері. Жоғары оқу орындарының инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыру тәжірибесін бағалау. Инклюзивті білім беру. Мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі және 

денсаулығында ақауы мен мүгедектігі бар адамдар үшін жоғары білімнің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз 

ететін мамандар даярлау, ЖВЗ және мүгедектігі бар тұлғаларға инклюзивті білім беру саласындағы мамандардың 

кәсіби құзыреттілігін жетілдіру. Денсаулығы жағынан мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар. Мүгедектік. Білім беру 
ортасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан  күтілетін  нәтижелері: А. Курсты аяқтаған студенттерде инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға 

қажетті құзіреттіліктер қалыптасуы тиіс; В. Инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға қажетті педагогикалық 

шеберлікті қалыптастыру жолдарын, оның әдіс-тәсілдерін меңгеруі тиіс; С. Инклюзивті білім беруді жүзеге 

асыруға қажетті педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолында мұғалім қарулануы тиіс икемділік-

дағдыларды білуі; Д. Қазіргі күннің талабы болып табылатын жаңа білім беру парадигмасына сәйкес өзін 
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шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; Е. Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың 

инновациялық технологиясын практикада қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Алдашева Гулмира Хамитовна 

Курсты оқытудың мақсаты : Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсібипедагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.                                                                                                                                               
Пәннің қысқаша мазмұны:Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Педагогиканың теориялық-әдіснамалық 

негіздері.  Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Тәрбие жұмыстарының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білім беру сапасын анықтау және оқыту нәтижелерін бағалауды.  Білім 

берудегі нормативтік құжаттар, бағалау объектілерінің талаптарын меңгеру. Педагогикалық процестегі 

критериалды бағалаудың теориялық негіздерін ажыратып, білу.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, оқытудың нәтижесін 

критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, мектептегі білім 

сапасын көтеру үшін оқушылардың функциональдық сауаттылығын және әрбір оқушының оқу жетістігінің 
деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру сапасын анықтау және оқыту нәтижелерін бағалау.  Білім берудегі 

нормативтік құжаттар, бағалау объектілерінің талаптарын меңгеру. Педагогикалық процестегі критериалды 

бағалаудың теориялық негіздерін ажыратып, білу.  Өлшемдік бағалау технологиясын қолдану, меңгеру. 

Оқушыларды объективті бағалау, оқыту нәтижелерін жоспарлау, сараптауға дағдыландыру. Оқу жетістіктеріне 

диагностика жүргізу. Оқу жетістіктерін критериалды бағалау. «Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік 

технологиясы» пәнінің  мақсаты, міндеттері мен мазмұнын ұғындыру. 

Пререквизиттері: Педагогика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Картографя, топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Географияны оқытудың жаңа технологиялары, 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің әдістері мен әдістемелерін, білім беру жүйесіндегі 
жаңалықтарды қолдана біледі, оқу жетістіктерін диагностика-лауды жүзеге асыру дағдысын игереді; В.Білім 

алушыларды оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті 

жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжайды; педагогикалық 

эксперименттердің нәтижесін оқу процесіне енгізу мен білім стейкхолдерін біріктіретін инновациялық идеяларға 

бастамашылдық етеді. 

 

6.1. Модуль - Ежелгі және ортағасырлар тарихы және кәсіпкерлік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: магистр Нургалиева Ш.Т. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курсты меңгеру барысында студенттер кәсіпкерлік пен бизнес, оның негізі 
терминологиялары, ұйымдастырушылық нысандары, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, қаржыландыру, 

ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету, кәсіпкерлік мәдениет, қызмет субъектілерінің жауапкершілігі, оның 

тиімділігі тәрізді бағыттар бойынша білім алып, бизнес және кәсіпкерліктің негіздерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану) 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Қазақстан жаңа заман 

тарихы   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Студенттің бойындағы іскерлікке қабілетті оятып, осы әлеуетті қалай 

жұмсауды үйренеді. Бизнеспен айналысудың қыр-сырын, адамдармен қарым-қатынаста жақсартуда 

психологиялық дайындықтан өтеді.  Өскенде тәуелсіз, бай-қуатты өмір сүруге алғашқы бизнес жоспарларын 

жасап, оларды іске асыруға дайын болады. Нарықтық экономика, жеке таңдау. Өз идеяларын, ойын да еркін 

жеткізе алады. «Кәсіпкерлік негіздері» пәні кәсіпті қалай бастау керектігін үйретіп, іскерлік сауаттылықты 
артырып қана қоймай, студенттің бойында тұлғалық қасиеттерді жетілдіреді. Жасөспірімдерді бизнеске баулу – 

бизнес жайлы ой-өрісін кеңейтуге, тұлғалық қасиеттерін жетілдіреді. 

   
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы 
Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жұмағанбетов Т.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ежелгі дүние тарихы пәні туралы білім беру. Ежелгі дүние 

тарихындағы мемлекеттердің пайда болуы туралы ұғым-түсінік қалыптастыру. Орта ғасырлар тарихын, оның 

ішінде, орта ғасырлардағы Батыс елдерінің және орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихын, феодализм 

мәселесін, феодалдық қатынастардың даму заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Ежелгі Қос 

өзен өркениеті. Ежелгі Қытай және Үндістан. Ежелгі Рим және Греция. Римдегі құл иеленушілік құрылыс. Рим 

империясының тарихы. Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс елдері: Олардың ХІ-ХҮ ғасырлардағы 

экономикалық және саяси тарихы. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мәдениеті. Қайта 
өркендеу және гуманизм. Дін мәселесі. Шіркеу және оның саясаты. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық 

революциялар: Нидерланды. Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. Орта ғасырлардағы Шығыс 

елдері: Қытай, Үндістан, Араб елдері, Түркия, т.б. Шығыстағы феодалдық қатынастардың ерекшелігі.   

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер. Археология 

Постреквизиттері: Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы 

батыс және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін, орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, 

кезеңдік ерекшеліктерін, ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі В. тарихи құбылыстардың 

заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі, Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 

қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық 

ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі, орта ғасырлар тарихын толық оқып үйрену нәтижесінде осы әлем 

елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, салыстыру, түсіндіру қабілеті Д. 
өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі, тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар 

іскерлігі. Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, 

алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы 

кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы, Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, тарихи материалды 

жүйелі баяндау іскерлігі.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан территориясында орын алған тарихи 
процестерді, негізгі оқиғалар мен құбылыстарды, тарихи тұлғаларды оқыту, түсіндіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Қазақстан. Тас, қола, ерте темір дәуірлері. Қазақстан территориясында 

ежелгі дәуірде орын алған процестер. Тайпалық одақтар мен ерте орта ғасырлық мемлекеттер. ІІІ-Ү ғғ. Орталық 

Азиядағы саяси жағдай. Түрік этногенезі. Түрік қағанаты және Батыс Түрік қағанаты. Әуелгі ортағасырлық 

мемлекетттер (ҮІ-ІХ ғғ). ҮІ-ІХ ғғ. І жартысындағы отырықшы және көшпелі мәдениет, олардың өзара әсері. Х-

ХІІ ғғ. ортағасырлық мемлекеттер. ХІІ ғғ. материалдық және рухани мәдениет. ХІҮ–ХҮІІ ғғ. кейінгі 

ортағасырлық Қазақстан тарихы. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында. ХІҮ-ХҮ ғғ. ортағасырлық 

феодалдық мемлекеттер. Қазақстан аумағындағы этникалық процестер. Қазақ этногенезі. Қазақ хандығының 

құрылуы және нығаюы (ХҮ-ХҮІ ғғ. басы). ХҮІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы. ХҮІІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ 

халқының материалдық мәдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ халқының рухани мәдениеті. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы 
Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстандағы әкімшілік реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ежелгі дәуірде орын алған тарихи процестерді, орта ғасырдағы 

мемлекеттердің пайда болуы мен оның даму тарихы туралы, орта ғасыр кезеңіндегі қазақ жеріндегі 

мемлекеттердің экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктері біледі; В. Дерекнамалық талдаудың қазіргі 

әдістеріне сәйкес ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихы туралы деректер мәтіндеріне талдау жасау,  

білімін практикада қолдану; С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан жерінде болған тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; Д. Тарихи ілімінің маңыздылығын оқып-үйренудің 

маңызын көрсету отырып, тарихи құбылыстарды жаңаша, творчестволық тұрғыда түсінуге қол жеткізу; Е. Ежелгі 

және орта ғасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

6.2. Модуль - Ежелгі және ортағасырлар тарихы және құқық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері  

Бағдарлама авторы: магистр Саутбаева Салтанат Бакытжановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, дүниетанымын қалыптастыру, білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіру, құқықтық 

мемлекеттіліктің; Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 

мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында. 
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Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану) 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Қазақстан жаңа заман 

тарихы   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазақстандық рухы биік азаматы ретінде дүниетанымын қалыптасады. Білім 

алушылардың  қоғамдық және жеке құқықтық сана, түсіну, құқықтық     нормаларды сақтау қажеттілігіне және 

құқықтық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, шығыңқы ретінде қажетті жағдайларды жетілдіріп, құқықтық 

мемлекеттіліктің; Қазақстан Республикасында білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін саласындағы 

мемлекеттік басқару, жемісті кәсіби қызметіне қажетті мамандарды қазіргі заманғы жағдайында дайын болып 
қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ү-ХҮІІ ғғ. дүниежүзі тарихы 

Бағдарлама авторы:  

Курсты оқытудың мақсаты:  Ү-ХҮІІ ғғ Ежелгі дүние және ортағасыр тарихы пәні мемлекеттердің пайда болуы 

туралы ұғым-түсінік қалыптастыру. Орта ғасырлар тарихын, оның ішінде, орта ғасырлардағы Батыс елдерінің 

және орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихын, феодализм мәселесін, феодалдық қатынастардың даму 

заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс және Батыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. 

Ежелгі Қос өзен өркениеті. Ежелгі Қытай және Үндістан. Ежелгі Рим және Греция. Римдегі құл иеленушілік 

құрылыс. Рим империясының тарихы. Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс елдері: Олардың ХІ-ХҮ 
ғасырлардағы экономикалық және саяси тарихы. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық 

мәдениеті. Қайта өркендеу және гуманизм. Дін мәселесі. Шіркеу және оның саясаты. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. 

Буржуазиялық революциялар: Нидерланды. Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. Орта 

ғасырлардағы Шығыс елдері: Қытай, Үндістан, Араб елдері, Түркия, т.б. Шығыстағы феодалдық қатынастардың 

ерекшелігі.   

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер. Археология 

Постреквизиттері: Қазақстанның ортағасырлар тарихы, Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы батыс 

және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін, орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік 

ерекшеліктерін, ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі В. тарихи құбылыстардың 

заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі, Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 
қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық 

ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі, орта ғасырлар тарихын толық оқып үйрену нәтижесінде осы әлем 

елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, салыстыру, түсіндіру қабілеті Д. 

өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі, тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар 

іскерлігі. Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, 

алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы 

кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы, Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, тарихи материалды 

жүйелі баяндау іскерлігі.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ортағасырлар тарихы    
Бағдарлама авторы: Г.Б.Избасарова 

Курсты оқытудың мақсаты: Ортағасырлық Қазақстан тарихын (VI кезең - XVIII ғасырдың басы) зерттеу, 

тарихи процестердің негізгі бағыттарын анықтау, Қазақстан аумағында Еуразия халықтарының тарихы мен өзара 

қарым-қатынасында тарихи оқиғаларды көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан аумағында ерте және дамыған ортағасырлық мемлекеттер (VI-XII ғғ.). 

«Қазақстан тарихындағы моңғолдық кезең. Қазақ халқының пайда болуы мен қалыптасуы Қазақ хандығы XVI-

XVII ғғ. XVIII ғасырдағы қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстандағы әкімшілік реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда орта ғасырдағы мемлекеттердің пайда болуы мен оның даму 

тарихы туралы, орта ғасыр кезеңіндегі қазақ жеріндегі мемлекеттердің экономикалық және саяси жағдайының 

ерекшеліктері біледі; В. Дерекнамалық талдаудың қазіргі әдістеріне сәйкес орта ғасырлық Қазақстан тарихы 
туралы деректер мәтіндеріне талдау жасау,  білімін практикада қолдану; С. Орта ғасырдағы Қазақстан жерінде 

болған тарихи құбылыстар заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; Д. Тарихи ілімінің 

маңыздылығын оқып-үйренудің маңызын көрсету отырып, тарихи құбылыстарды жаңаша, творчестволық 

тұрғыда түсінуге қол жеткізу; Е. Орта ғасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі 

қалыптасады. 

7.1. Модуль - Жертану ғылымы және геоақпараттану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы жертану  
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Бағдарлама авторы: Кажиакбарова Зоя Омарғазықызы 

Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы планеталық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгере отырып, оның құрылысымен және уақыт пен кеңістікте даму заңдылықтарымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер әлем дүниесінде. Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде. 

Гидросфера географиялыққабықтың құрамдас бөлігі ретінде. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері 

Биосфера. Жердің географиялық қабығы Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері:  Педагогика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Картографя, топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Ландшафттану негіздері. 
Топонимика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғынады; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 

географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгереді.  В.Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана біледі;  

экспериментте әдістерді пайдаланады; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдаланады; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 

орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 
іс- ірекетте құзіретті болады.Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана білу; 

жергілікті жерде түсіріс жүргізе біледі, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геология және минерология негіздері 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер және жер қыртысының құрамы, құрылысы, шығу тегі және дамуы жайлы 

тереңді, жүйелі білім бере отырып, жер қойнауында және жер бетінде болып жататын табиғи процестерді дұрыс 

түсінуге, жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды ұтымды пайдалануға, жер қойнауын қорғауға бағыт береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геология және минерология негіздері  курсының мақсаты, міндеттері және 

мазмұнын анықтау. Геология және минерология ғылымының дамуының  қысқаша тарихын білу. Жердің пайда 
болуы туралы басты гипотезелерды білу. Геология ғылымының  салаларын ажырату. Геологиялық ғылыми 

зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгеру. «Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтау. 

Минералдардың қасиеттерін салыстыру және ажырату. Моос шкаласымен жұмыс жасау. Геология ғылымының 

халық шаруашылығындағы  маңызын сипаттау.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Картография, топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Ландшафттану негіздері. Географияны оқыту әдістемесі  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Геология және минерология  курсының мақсаты, міндеттері және мазмұнын, 

ғылымының дамуының  қысқаша тарихын, Жердің пайда болуы туралы басты гипотезелерды біледі. Геология 

ғылымының  салаларын ажыратады. Геологиялық ғылыми зерттеулердің  әдістер мен  тәсілдерін меңгереді. 

«Минералогия»  және «петрография» ұғымдарын анықтайды. Минералдардың қасиеттерін салыстыра және 

ажырата білу. Моос шкаласымен жұмыс жасайды. Геология ғылымының халық шаруашылығындағы  маңызын 

сипаттайды. Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  минералдарды сараптау әдістерін 
меңгереді, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды 

және ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді географиялық ақпараттық жүйелерді құру мен қолданудың негіздері 

мен әдістерімен, географиялық ақпараттық жүйелер туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру және олардың 

ақпараттық технологияның жалпы құрылымындағы рөлімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны : Геоинформатика және ГАЖ негізгі түсініктері. ГАЖ дамуының негізгі кезеңдері. 

География және ГАЖ. Географиялық модельдеу. Виртуалды картографиялау. Карталар ГАЖ негізі ретінде. 

Геоақпараттық картографиялау туралы түсінік. Картография және телекоммуникация. Географиялық ақпарат 
және оны ГАЖ деректер базасында көрсету. Геосурет жүйесі. ГАЖ техникалық және бағдарламалық 

қамтамасыздандыру 

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Географияны оқытудағы кәсіби шетел тілі, Глобалистика және табиғатты пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жалпы географиялық және тақырыптық карталар, атластар мен басқа 

картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда құрастыру, редакциялау, жариялауға 

дайындау әдістерін біледі, карталардың жаңа түрлері мен типтерін құра алады.; информатика, компьютерлік және 
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мультимедиа технологиялары, бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістері 

туралы базалық білімдерге ие болады, мәліметтер базасын құруды және «Интернет» көздерін суреттерді алу мен 

өңдеу,  картографиялау үшін пайдалана біледі. 

 

7.2. Модуль – Физикалық география салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы жертану негіздері 
Бағдарлама авторы: Кажиакбарова Зоя Омарғазықызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Жалпы планеталық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгере отырып, оның құрылысымен және уақыт пен кеңістікте даму заңдылықтарымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер әлем дүниесінде. Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде. 

Гидросфера географиялыққабықтың құрамдас бөлігі ретінде. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері 

Биосфера. Жердің географиялық қабығы Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері:  Картография, топография негіздерімен, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Ландшафттану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғыну; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 
географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгереді.  В.Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана біледі;  

экспериментте әдістерді пайдаланады; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдаланады; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 

орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 

іс- ірекетте құзіретті болады. Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана біледі; 

жергілікті жерде түсіріс жүргізе біледі, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Табиғатты тиімді пайдалану негіздері 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: табиғатты пайдалану қажеттілігін түсіндіру, оның түрлерін (басқару түрлері 

бойынша) анықтау және графикалық түрде ұсыну, табиғатты тиімді пайдалану қағидаларын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Табиғатты тиімді пайдаланудың принциптері – табиғатты пайдалану, табиғат 

ресурстарының негізінде қоғамның қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған қоғамдық өндірістік іс-әрекет 

саласы. Сонымен қатар табиғат ресурстарын тиімді пайдаланудың принцептері, оның ішінде табиғатқа 

антропогенді әсері, олардың адамға тигізетін садарын талдауды зерттейтін ғылыми бағыт болып табылады. 

Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Ландшафттану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. курсты оқып-үйрену барысында студенттерде табиғатты ұтымды 
пайдаланудың экологиялық негіздерін, табиғаттың қазіргі жағдайын, қоршаған ортаны және оларды қорғауды, 

табиғатқа, халыққа, экономика, адамға, экологиялық ойлауға,  қоршаған ортаны басқару мен тиімді пайдалануға 

деген жаңа құндылық бағдарларының дағдыларды дамып, қалыптасуды меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метеорология және климатология 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гүлнұр Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Атмосфераның құрамы мен құрылысын, маңызын, жылу, ылғал алмасу, атмосфера 

циркуляциясын, метеорологиялық бақылау менен болжау процестерін,  климаттың түзілу, өзгеру 

заңдылықтарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Атмосфераның құрамы, құрылысы, маңызы. Күн радиациясы. Ауа температурасы. 

Атмосферадағы су. Атмосфера қысымы. Атмосфералық циркуляция. Метеорологиялыққызмет. 
Метеорологиялық  бақылаулар. Климат. Климаттық белдеулер. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздері. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. Қазақстанның  экономикалық және әлеуметтік 

географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Біледі және түсінеді: Метерология және климатология ғылымының 

зерттелу, даму тарихын. Метерология және климатология ғылымдарының салаларының қызметін. Климат түзу. 

Климат түзуші факторлар. Жер климаты.  Климаттық белдеулер.  Ауа райы.  Қазіргі климаттың өзгеру себептерін 

айқындауды. Метеорологиялық бақылау  жүргізуді; Метеорологиялық  құралдардың  қызметін; Климаттың  

ғаламдық  мәселелерін; Атмосфераның  құрамын, құрылысының  ерекшеліктерін; табиғат туралы ғылыми және 
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материалдық көзқарасты; - табиғат компоненттері дамуы және қалыптасуы туралы біледі; В.  Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдаланады;  географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін,  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана біледі; 

физикалық- географиялық бағыттағы құралдарды пайдалана біледі; Жер  шарының  климат  түзу  факторларын  

ашады; климаттың  түзілу заңдылықтарына; климаттық  бағаналарды  сызып, талдауға; синоптикалық  картамен  

жұмыс  істей  алуға; климаттық  карталармен  жұмыс  істеуге; ауа-райын  бақылайтын  құралдардың  қызметіне, 

жұмыс  істеу  принципіне. С.   Талқылайды, идеяларға баға береді және қорытынды жасай білуге қабілеттілік 

картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа ақпарат көздері негізінде сараптама 
жасайды; табиғат компоненттеріне сипаттама береді; Д.  Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді 

шешуде және ғылыми іс- әрекетте құзіретті болады. Атмосфераның  маңызын  аша  біледі; Жер  шарының  

метеорологиялық  құбылыстары  заңдылықтарын; Жер  шарының  ауа  райы  карталарын  талдай  біледі; Е.  Оқу 

аясында оқушылардың білімі мен біліктілігін бағалауда,  орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының 

сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми іс- ірекетте құзіретті болады; ауа- райына бақылау жасай 

біледі. 

 

8.1. Модуль - Физикалық география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материктер мен мұхиттардың физикалық  географиясы. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық жағдайы жөнінде 

білімнің негізін қалайды, географиялық карталармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, оларға талдау 

жасай білуді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзілік мұхит. Солтүстік жарты шар материктері. Еуразия.Жалпы шолу. 

Солтүстік және Орта Европаға аймақтық шолу.  Оңтүстік Еуропа және Оңтүстік Батыс Азия. Солтүстік 

Америка.Жалпы шолу. Оңтүстік жарты шар материктері. Оңтүстік Америка.Жалпы шолу. Африка.Жалпы шолу. 

Аустралия. Мұхит аралдары. Антарктида.  

Пререквизиттері: Географиялық ашулар мен зерттеулер. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. Елтану және геоэкономика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: материктер мен мұхиттардың жалпы географиялық заңдылықтарын, 

материктер мен мұхиттар арасындағы өзара байланыс пен оның жүзеге асу жолдарын, материктер мен 

мұхиттардың ашылу тарихы мен зерттелу кезеңдерін, табиғатына қатысты ғаламдық зардаптарды және оның 

туындау себептерін, материктер мен мұхиттар шегіндегі адамның шаруашылық әрекеті әсерінен табиғат жағдайы 

өзгеріске ұшырай бастаған аудандарымен таныстыра отырып, материктер мен мұхиттардағы табиғат 

байлықтарын мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларын,сондай-ақ материктер мен мұхиттар 

табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын, әрбір табиғат аймақтары мен региондардың жеке табиғат 

ерекшеліктерін, туристік рекреациялық  мүмкіншіліктерін, экологиялық жағдайларын жете түсінуеді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД-ның географиялық орны, табиғатының қалыптасу кезеңдері, геологиялық 

құрылысы, олардың жер бетінің бедерімен байланысы, климаты, сулары, топырақ- өсімдік жамылғысы, табиғат 

зонасы мен табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны:ТМД елдерінің  территориясына жалпы шолу. ТМД-ның көлемі, географиялық  орны 

мен шекарасын, табиғи жағдайының   алуан түрлігі. ТМД-ның  жер қыртысының негізгі геологиялық 

құрылымымен және даму тарихы,жер бедері, климаты,ішкі сулары,өзендері,көлдер мен бөгендері, жерасты 

суларының орналасуы, батпақтардың таралуы, көпжылдық тоң,мұзбасу қарастырылады. Топырақ,өсімдік, 

жануарлар дүниесімен қатар, табиғат зоналарымен танысады. ТМД елдерінің  территориясының физикалық - 
географиялық ерекшеліктері мен ірі физикалық -географиялық аймақтары. 

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Географияның ғылыми зерттеу негізері. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  

географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: ТМД территориясының табиғат жағдайларын, климат   түзілу ерекшеліктеріне, 

аймақтарға кешенді физикалық-географиялық сипаттама береді. Ерекшеліктері мен физикалық -географиялық 

зерттеуде  негізгі сатыларын біледі және түсінеді. Ішкі сулардың типтерін олардың таралу зағдылықтары мен 

топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі орналасуының жалпы заңдылықтарын біледі. ТМД елдері аумағын 

физикалық географиялық аудандастыру негіздерін, ұстанымдарын және әдістерін,ТМД елдері кеңістігін негізгі 

токсономиялық бірліктерге физикалық географиялық аймақтар мен табиғат зоналарына жіктелуін, ТМД елдері 

аумағы ауқымындағы табиғат зоналары және таулы облыстардағы биіктік белдеулерін, олардың өзіндік 

ерекшеліктерін талдау жасай біледі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы гидрология 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты:гидрологияның алғашқы негіздерін, гидросферадағы сонымен қатар су 

объектілерінің және олардың қоршаған ортамен өзара байланысындағы болып жатқан гидрологиялық 

үрдістердің қалыптасуындағы жалпы заңдылықтар туралы білімдерін тереңдету және кеңейту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Судың жер бетінде кездесетін процестерге әсері және халық шаруашылығында 

атқаратын ролі. Судың химиялық, физикалық және магниттік қасиеттері. Табиғаттағы су айналымы. Өзендер 
гидрологиясы. Жер асты суларының гидрологиясы. Көлдер гидрологиясы. Бөгендер мен батпақтар 

гидрологиясы. Мұздықтар гидрологиясы. Әлемдік мұхит және олардың бөліктері. Мұхиттар динамикасы. 

Пререквизиттері: Педагогика. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Ландшафттану негіздері. Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Гидроогияның міндеттерін және оның халық шаруашылығындағы ролін, су 

объектілерінің жалпы ерекшелітерін, олардың жер шары бойынша таралуын, географиялық ортаның 

гидросферадағы процестердің даму заңдылықтарына әсер етуін біледі және түсінеді. 

 

8.2. Модуль – Өлкетану және физикалық география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аймақтық физикалық география  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: географиялық ландшафт және олардың әртүрлі таксономикалық топтастықтары, 

олардың заттық құрамының жеке ерекшеліктері, құрылымы мен дамуы және осы ерекшеліктердің жалпы 

географиялық заңдылықтармен тығыз байланысын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық ғылымдар жүйесінде осы пәннің атқаратын рөлі. Аймақтық 

физикалық география курсы физика-географиялық білім беру жүйесіндегі негізгі мәселелердің бірі. 

Ландшафттардың пайда болуын, дамуын, таралуын және шаруашылық игерілуін, құрлық пен мұхиттардың әр 

түрлі ландшафтық құрылымдарындағы табиғи ортаның антропогендік өзгеру жолдары туралы қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. Елтану және геоэкономика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Материктер мен мұхиттардың қазіргі заманғы ландшафттарының алуан 

түрлілігін қалыптастыратын әртүрлі табиғи факторларға талдау жасау дағдыларын, географиялық жағдай, табиғи 
ортаның даму тарихы, геологиялық, морфоқұрылымдық, логикалық және геоморфологиялық ерекшеліктер, 

климат, топырақ және өсімдік жамылғысы, сонымен қатар антропогендік әсер ету және оның табиғи ортаға 

тигізетін зардаптарын біледі. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғынады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өлкетану 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пәннің қысқаша мазмұны:  Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм туралы түсінік. Туризм 
түрлері мен формалары. Экскурсия түрлері. Туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі. Ақтобе 

обылысының туристік мұнкүншіліктері. Ақтобе обылысының туристік дамыру факторлары.Ақтобе обылысының 

туристік нысандары. Ақтобе обылысының туристік  маршруттары. 

Пререквизиттері: Қазақстан қазіргі заман тарихы. Картография, топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шеберлік. Елтану және геоэкономика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А. Туризм туралы, қазіргі туризмнің классификациясы, туризмнің белсенді 

түрлері туралы түсінік болу;- туристік құрал-жабдықтарды;- туристік маршруттар, жорықтарды ұйымдастыру 

мен өткізу ерекшеліктерін білу; В.  Белсенді туристік саяхаттағы тамақтануды ұйымдастыру; тау, су, жаяу, шаңғы 

және велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізу бойынша білімдерін практикада пайдалану.- туризм 

географиясы, туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша терминдерді қолдана білу.С.   

Туристік құрал-жабдықтардың құрамын, туристік саяхаттар түрлерін, қазіргі туризм түрлерін сипаттау. Түрлі 

территориялардағы рекреациялық ресурстарға баға беру.Д.   Тау, су, жаяу, шаңғы және велосипед саяхатын 
ұйымдастыру және жүргізе алу;- туристік терминдерді практикада пайдалану.Е.  Түрлі территорияларға туристік 

сипаттама бере алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геоморфология және гидрология 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы 
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Курсты оқытудың мақсаты: жер бедерінің морфологиялық және морфометриялық көрсеткіштерін, жербедері 

формаларының қалыптасуындағы гидрологиялық заңдылықтарын анықтау; мәліметтерді қолданбалы 

мәселелерді шешуде пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жер бедері туралы жалпы мәліметтер. Жер бедерін түзеуші факторлар. Жер бедерін 

түзуші эндогендік факторлар. Жер бедерін түзуші экзогендік факторлар.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазігі заман тарихы. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. Қазақстанның физикалық 

географиясы, Ландшафттану негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жер бедері туралы жалпы мәліметтерді меңгереді. Жер бедерінің 

морфологиялық және морфометриялық көрсеткіштерін анықтайды. Түрлі масштабтағы геоморфологиялық 

карталарды пайдалану әлістемсін біледі. Жер бедері формаларының қалыптасу заңдылықтарын игереді. Жер 

бедері формаларының генезисін ажыратады. Жер бедері формаларын картада бейнелеу әдістемелерін біледі. 

Қолданбалы геоморфология  мәселелері және оларды шешу жолдарын игереді. Жер бедерін түзуші факторларды 

ажыратады. Жер бедерін түзуші эндогендік және экзогендік факторларды салыстырады. Жер шарындағы табиғи 

су туралы білім негізін игереді. Сулы обьектілердің типтерін ажыратады. Гидрологиялық жұмыс түрлерін 

ажыратады.  Гидрология ғылымының даму тарихы біледі. Табиғаттағы судың физикалық және химиялық 
қасиеттерін салыстырады. Мұздықтар, өзен, көл, батпақ, теңіз, жар асты сулары гидрологиясының негіздерін 

біледі. Жергілікті жердегі сулы обьектілерді сипаттайды. Сулы обьектілерді зерттеу әдістемесін оқып үйренеді. 

Сулы обьектілердің қоршаған ортаға әсерін анықтайды.   

 

6В01511– ГЕОГРАФИЯ –ТАРИХ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1. Модуль – География және иннавациялық технологиялар, 20 кредит 

БП ЖК KFG 2213 Қазақстанның физикалық географиясы 3 5 

БП ТК Lan 2214 Ландшафттану 3 5 

КП ЖК DEASG 2301 
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
3 5 

КП ЖК KEASG 2302 
Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси 
географиясы 

3 5 

5.2. Модуль - Жаңа технология және географиялық пәндер, 20 кредит 

БП ЖК KFG 2213 Қазақстанның физикалық географиясы 3 5 

БП ТК LN  2214 Ландшафттану негіздері 3 5 

КП ЖК DEASG 2301 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
3 5 

КП ЖК KEASG 2302 Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
3 5 

6.1. Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны, жаңа және қазіргі заман тарихы, 19 кредит 

КП ТК 
TPZhBMBOU 

2303 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру   
3 5 

КП ЖК 
AAEZhKZT 

2304 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 3 5 

КП ЖК EAEZhKZT 

2305 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
4 5 

КП ЖК TD 2306 Тарихнама және деректану 4 4 

6.2. Модуль - Тарих және сыни оқыту технологиясы, 19 кредит 

КП ТК SOT 2303 Сыни оқыту технологиясы 3 5 

КП ЖК 
AAEZhKZT 

2304 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 3 5 

КП ЖК 
EAEZhKZT 

2305 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман 

тарихы 
4 5 

КП ЖК TD 2306 Тарихнама және деректану 4 4 

7. Модуль - Оқыту әдістемесі мен теориясы, 9 кредит 

КП ЖК GTOA  2307 География және тарихты оқыту әдістемесі 4 4 
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БП   Педагогикалық практика 4 5 

 

5.1. Модуль - География және инновациялық технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның физикалық географиясының табиғат жағдайларының алуан түрлі 

екендігін, олардың қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, студенттер  Қазақстанның физикалық 

географиясы курсында оқып үйренеді. Қазақстанның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу 
кезеңдерімен, геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша отырып пайдалы 

қазбалардың таралу заңдылықтарын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық 

ерекшеліктерін, ірі табиғи аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін оқытып  үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстанның 

тектоникалық- геологиялық құрылымы. Қазақстанның жер бедері. Қазақстанның  климаты. Қазақстанның  ішкі 

сулары. Қазақстанның  топырағы. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. Қазақстанның  жануарлар дүниесі. 

Қазақстанның табиғат зоналары. Қазақстанның физикалық- географиялық аудандастырылуы. Қазақстанның 

экологиялық жағдайы. Геоэкологиялық    аудандастырылуы. Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. 

Батыс-Сібір жазығы. Қазақтың қатпарлы өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу 

таулы елі. Тянь-Шань таулы елі. Қазақстанның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану.Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және  түсіну:  табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. 

Қазақстанның географиялық орны тарихы. Қазақстан территориясының зерттелуі; Тектоникалық, геологиялық 

құрылымы; Рельефі, климаты, ішкі сулары. Топырақ - өсімдік жамылғысы. Жануарлар дүниесі. Табиғат 

зоналары; Табиғи территориялық кешендері, олардың байланыстары, қалыптасуындағы-таралуындағы негізгі 

заңдылықтар.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  әр-түрлі табиғи территориялардың  

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындау; Әр-түрлі  табиғи территориялардың  ерекшеліктерін 

айқындау;С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік өз ойындағы 

дүниежүзінің ғылыми суретін дамыту үшін физикалық-географиялық білімді қолдану; картосхема, профиль, 

график құру; физико-географиялық болжам жасау;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын білу және түсіну.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ландшафттану 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы. 

Курсты оқытудың мақсаты:контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық 

технологияларын қолданады; - ландшафттанудың негізгі ұғымдары мен терминологиясын меңгереді; - ТТК 

құрылымының ерекшеліктері мен қалыптасу сәйкес аймақтық және жергілікті деңгейдегі ландшафттарды 

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ландшафт туралы ілім. Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу тарихы. 

Ландшафттың аймақтық және аудандық бөлшектенуі. Ландшафт компоненттері және ландшафтты 

қалыптастырушы факторлар. Ландшафт морфологиясы. Ландшафт кешендерінің дамуы және динамикасы. 
Жердің ландшафттық сферасы. Ландшафт табиғатты пайдалану объектісі ретінде. Антропогендік ландшафт. 

Қазақстанның жазық жерлерінің ландшафттары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: - Мектептің заманауи білім беру ортасына қосылып, жаңартылған орта білімді 

ескере отырып, оның өзгеруіне және дамуына дайын болып, оқу процесіне белсенді араласады;  мектеп 

курстарын оқытуға мүмкіндік беретін іргелі географиялық және тарихи білім негіздерін игереді; - Қазіргі заманғы 

білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа үлгідегі мектеп стандарттарын 

енгізуді игереді; - «Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру факторларын ажыратады;- 

табиғи-антропогендік ландшафтардың қалыптасу факторларын, кешенді географиялық зерттеулердің, оның 
ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді;- картографиялық ақпарат 

негізінде аумақтың кешенді сипаттамасын жасайды;- табиғи-антропогендік ландшафттардың жіктелуін 

жүргізеді;- кешенді географиялық зерттеулердің, оның ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері 

мен әдістерін қолданады. - түрлі  ақпарат көздерден ландшафт туралы ақпарат жинау дағдысын меңгереді; - 
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өңірлік және жергілікті  деңгейдегі  геожүйелердің қазіргі жай-күйіне талдау жасайды; - Ландшафттық және 

географиялық зертттеулер әдістерін практикалық пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 
шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: - Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; - Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 

- Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; - Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 
қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 

тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 
ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 

орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 

ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени мұралары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну В. 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 
ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 

пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 

5.2. Модуль - Жаңа технология және географиялық пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ландшафттану негіздері 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшқызы. 

Курсты оқытудың мақсаты: аймақтық және жергілікті деңгейдегі ландшафттарды зерттеу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ландшафт туралы ілім. Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу тарихы. 

Ландшафттың аймақтық және аудандық бөлшектенуі. Ландшафт компоненттері және ландшафтты 
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қалыптастырушы факторлар. Ландшафт морфологиясы. Ландшафт кешендерінің дамуы және динамикасы. 

Жердің ландшафттық сферасы. Ландшафт табиғатты пайдалану объектісі ретінде. Антропогендік ландшафт. 

Қазақстанның жазық жерлерінің ландшафттары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: - Мектептің заманауи білім беру ортасына қосылып, жаңартылған орта білімді 

ескере отырып, оның өзгеруіне және дамуына дайын болып, оқу процесіне белсенді араласады;  мектеп 
курстарын оқытуға мүмкіндік беретін іргелі географиялық және тарихи білім негіздерін игереді; - Қазіргі заманғы 

білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа үлгідегі мектеп стандарттарын 

енгізуді игереді; - «Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа 

ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады; - ландшафттанудың негізгі ұғымдары мен 

терминологиясын меңгереді; - ТТК құрылымының ерекшеліктері мен қалыптасу факторларын ажыратады;- 

табиғи-антропогендік ландшафтардың қалыптасу факторларын, кешенді географиялық зерттеулердің, оның 

ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді;- картографиялық ақпарат 

негізінде аумақтың кешенді сипаттамасын жасайды;- табиғи-антропогендік ландшафттардың жіктелуін 

жүргізеді;- кешенді географиялық зерттеулердің, оның ішінде географиялық аудандастырудың негізгі тәсілдері 

мен әдістерін қолданады. - түрлі  ақпарат көздерден ландшафт туралы ақпарат жинау дағдысын меңгереді; - 

өңірлік және жергілікті  деңгейдегі  геожүйелердің қазіргі жай-күйіне талдау жасайды; - Ландшафттық және 

географиялық зертттеулер әдістерін практикалық пайдаланады. 

 

6.1. Модуль - Жаңартылған оқыту мазмұны, жаңа және қазіргі заман тарихы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы студенттеріне  жаңартылған білім бағдарламасы, оның 

ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастыру жолдары және бағдарлама аясындағы тарих  пәнін оқыту, тарих пәні 

мұғалімі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 
электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша тарихты оқытуды 

ұйымдастыру бойынша теориялық білімнің қажетті көлемін меңгеру оқытудың интерактивті әдістері мен 

тәсілдерін қолдана білу; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дидактикалық 

негізделген құралдарын, критериалды бағалау әдістерін қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу 

жұмысының дағдыларын меңгеру; Е болашақ оқытушылық қызметте оқытудың меңгерілген дағдыларын 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курстың қысқаша сипаты: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы – әлем тарихының қазіргі заманмен 

тығыз байланысты бір бөлігі. Азия және Африканың шығыс елдерінің ХУІІ ғасырдан ХІХ ғ. соңына дейінгі жаңа 

тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын, әлемдік тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде Шығыс 

тарихын оқып білу.    

Курстың қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Шығыстың қоғамдық саяси дамуы. Араб 

мемлекеттерінің тарихы мен дамуы. Сібір және Қиыр Шығыс халықтары. Қытай. Түркия. Орта Азия. Кавказ және 

Орталық Азия халықтарының мәдениеті.   

Пререквизиттері:Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 
Оқытудан  күтілетін  нәтижелері: Студенттердің әлем тарихының маңызды бөлігі ретіндегі Азия және Африка 

елдері саяси тарихының маңызды оқиғаларының хронологиясын білуі; В. Аталған пәнді оқудағы концептуалдық 

көзқарасы; Азия және Африка елдерінің өркениеттік, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының 

ерекшеліктерін оқып білуі; С. Тарихи деректерден алынған ақпараттарды салыстырмалы-тарихи, тарихи-

типологиялық және басқа әдістермен талдау дағдыларын үйренуі; Д. Студенттердің ғылыми баяндама, 
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мәнжазбалар дайындау үдерісінде шығармашылық қызметін белсенді ету; Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау; 

библиография құрастыруды, баяндаманы талқылауды, пікір-талас жүргізуді үйрету.   

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және  қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Америка мен Еуропаның 

жаңа және қазіргі заман тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін 
салыстырмалы түрде оқып-білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнді игеру барысында бөлімдер бойынша негізгі қарастырылатын мәселелер 

ретінде:Еуропа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939жылдар); Екінші 

дүниежүзілік соғыс (1939-1945жж.); Еуропа және Америка елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 

(1945-2000жж.);Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүниежүзілік саясаттың циклдері; ХХ ғасырдың 

басындағы жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі дамуы мәселерін оқу қарастырылған.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи құжаттарды реттеу, жинақтау және талдауға үйрету, проблемалық 

мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту. В. Дүниежүзі тарихы 

мен саясатына елеулі ықпал еткен жеке тұлғалардың тарихы қызметі жөнінде түсіндіруге, халықаралық қарым-

қатынастардағы негізгі оқиғалар мен шиеленісті мәселелердің барысы мен нәтижелерін ғылыми түрде сараптап, 
ашып көрсетуге дағдыланады; С. Дүниежүзі тарихындағы Европа және Америка елдерінің маңыздылығы мен 

алатын орнын анықтап, тарихи баға беруді үйренеді; Д. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихына 

қатысты тарихи фактілерді бағалай-саралай және тұжырым жасай білуі және ол туралы алған білімдерін өмірде 

қолдана білуі тиіс. Е. Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, 

дайындауға машықтанады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарихнама және деректану 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихнама пәнін оқып білу нәтижесінде студент тарихи ғылымның дамуының, 

әдіснамалық негізі мен категориясы және приоритетті бағыттары және басқа да курстың теориялық мәселелерін 
білуі қажет. Тарихи ғылыми-зерттеулердің негізі бойынша білім қалыптастыру; Кәсіби теориялық және 

қолданбалы міндеттерді шешу үшін тарихи талдаудың әдіснамасын меңгеру, тарихи-ғылыми зерттеудің даму 

перспективасын бағалау. Тарихи-салыстырмалылық, хронологиялық, мәдени-өркениеттік, талдау әдістерінің 

негізін меңгеру, тарихи ретроспективті әдісті басшылыққа ала отырып, қазіргі кезең оқиғаларынна талдау жасау 

іскерлігі.Тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес студенттерге деректанудың теориясы мен 

методологиясы бағытында білім беру және қолда бар сақталған деректермен жұмыс жасау әдістері мен 

тәсілдерінің негізгі принциптерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс, Греция және Рим тарихнамасы. Орта ғасырлар тарихының 

тарихнамасы. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Азия мен Африка елдерінің тарихын зерттеу. ХХ ғасырдағы Еуропа мен 

Америка елдерінің тарихының тарихнамасы. Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша 

Қазақстандық тарихнама. Деректану пәнінің мақсаты мен міндеттері. Деректанудің зерттеу объектісі және пәні. 
Тарихи деректерді анықтау. Деректерді топтау, жүйелеу, сыныптау, сыни талдау және түсіндірме юеру. 

Зерттеушінің дерек пен жұмыс істеуінің негізгі кезеңдері. Деректанулық талдау. Қазақстан тарихы бойынша 

деректер, олардың түрлері. Архив деректерінің маңызы. Шетел тарихының деректері, оларды сыныптау мәселесі.   

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы дүние тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі 

заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихи зерттеулердің ұғымдық аппаратын меңгеру; тарихи кезеңдер 

бойынша дүниежүзі мен Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректерді түсініп, білуі тиіс; зерттеушілер мен 

тарихшы-ғалымдар туралы білуі; тарихи деректерді жіктей білуі. В) Деректерден нақты ақпаратты алу әдісін 

тәжірибеде қолдану, ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүргізу үшін тарих ғылымның ұғымдары мен 

түсініктерін меңгеру. Деректермен жұмыс жасауды ғылыми зерттеу жұмыстарын орындау барысында, мәнжазба, 

баяндама, диплом жобаларында пайдалану. С) Қазіргі ақпаратты қоғам дамуында ақпараттың мәні мен маңызын 
түсіну қабілеті, бұл үрдісте пайда болатын қауіп пен қатерді ұғыну, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын 

оның ішінде мемлекеттік құпияны сақтау; кәсіби міндеттерді шешу үшін түрлі дерек көздеріндегі ақпаратпен 

жұмыс істеу дағдыларын қолдану іскерлігі. Д) Қарым-қатынас іскерілігі курстың белгілі бір тақырыбы бойынша 

теориялық білімді меңгеруде өзіндік жұмыс дағдылары, ғылыми әдебиетпен, пән бойынша базамен жұмыс 

дағдысын. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми 

пікір талас жүргізу дағдыларын игеру. 
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6.2. Модуль - Тарих және сыни оқыту технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыни оқыту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік орталарда бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ жаңа ортаны, оның ішінде ақпараттық іс-қимылдарды жасау 

үшін мұғалімдердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуды қамтамасыз ету 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру. 

Постреквизиттері: География және тарихты оқыту әдістемесі, Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті, 

В) тарихи білімнің, технологияның негізгі әдістерін білуі керек. C) құзыретті білім беруді, сын тұрғысынан 

ойлауды және инновациялық технологияларды меңгеруді қолдана білу; C) тарихи материалды сапалы игеру үшін 

технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық адам ретінде өзін-өзі 
жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын тәжірибеде қолдануға 

қабілетті. 

7. Модуль - Оқыту әдістемесі мен теориясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: География және тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кадирқұлова А.Н.-аға оқытушы , Шумакова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: География мен тарих ғылымының дамуын қарастыру; география ғылымының 

салалары, негізгі бағыттары, құрылымы; теориялық және әдістемелік негіздері. Тарихты оқытудың жалпы 

мәселелерін анықтау. Базалық географиялық білімнің құрылымы мен мазмұны. Мектептегі география мен 

тарихты оқытудың басты әдістері. Мектептегі география мен тарихты пәнін оқыту технологиялары. География 
мен тарих пәнін оқытудың педагогикалық-психологиялық негіздері. География мен тарихты оқыту құралдары. 

Мектепте географиялық, тарихи-ақпараттық жүйелерді пайдалану. Мектептегі география мен тарих пәнінің жеке 

курстарын оқыту әдістемесі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: География ғылымының дамуын қарастыру; география жіне тарих ғылымының 

теориялық негіздері. Теориялар. Тұжырымдар. Концепциялар. Әдістер. География, тарих пәнінің методологиясы      

(әдістемесі).  География, тарих ғылымының әдістемелік негіздері. Жаңа бағыттар. Ғылыми- зерттеу 

жұмыстарының түрлері. География, тарих салаларының рөлі мен маңызы. 

Пререквизиттері: Педагогика, Археология, Жалпы жертану негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер география мен тарихи білім 

мен технологияны оқытудың негізгі әдістерін білуі керек. C) инновациялық және интерактивті технологиялар 
туралы тәжірибеде құзыретті білім беруді, сыни ойлауды және басқа да білімдерді пайдалана білу; C) тарихи 

материалды сапалы игеру үшін технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес 

шығармашылық адам ретінде өзін-өзі жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытуда инновациялық 

оқыту технологияларын қолдануға үйрену. 

 

6В01511 – ГЕОГРАФИЯ –ТАРИХ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 
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С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

4.1. Модуль -Ежелгі, ортағасыр тарихы және жер туралы ғылым, 16 кредит 

БП ТК EODT 2204 Ежелгі және ортағасыр дүние тарихы 3 6 

БП ЖК KEOT 2205 Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы    3 5 

БП ТК ZhZh 2206 Жалпы жертану   3 5 

4.2. Модуль -Тарих және жертану, 16 кредит 
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БП ТК DT 2204 Ү-ХҮІІ ғғ. Дүниежүзі тарихы 3 6 

БП ЖК KEOT 2205 Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы    3 5 

БП ТК ZhZhN 2206 Жалпы жертану негіздері  3 5 

5. Модуль -Археология және практика, 16 кредит 

БП ЖК Etn  2207 Этнология 3 5 

БП ЖК Arh  2208 Археология 3 5 

БП    Педагогикалық практика 3 2 

ЖБП  Dsh  2109 Дене шынықтыру 1,2 4 

6.1. Модуль - Физикалық география және түркі тарихы, 28 кредит 

БП ЖК КTMD FG 2209 Қазақстан мен ТМД елдерінің  физикалық географиясы 4 7 

БП ТК KZhT 2210 Қазақстанның жаңа заман тарихы   4 6 

КП ЖК THT 2301 Түркі халықтарының тарихы  4 5 

КП ЖК MMFG 2302 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 5 

КП ТК 
TPZhBMBOU 

2303 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру   
4 5 

6.2. Модуль - Физикалық география және жаңартылған оқу бағдарламасы, 28 кредит 

БП ЖК КTMD FG 2209 Қазақстан мен ТМД елдерінің  физикалық географиясы 4 7 

БП ТК UAK 2210 Ұлт-азаттық көтерілістер 4 6 

КП ЖК THT 2301 Түркі халықтарының тарихы  4 5 

КП ЖК MMFG 2302  Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 5 

КП ТК SOT 2303 Сындарлы оқыту технологиясы 4 5 

 

4.1. Модуль -Ежелгі, ортағасыр тарихы және жер туралы ғылым 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ежелгі және ортағасыр дүние тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жұмағанбетов Т.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ежелгі дүние тарихы пәні туралы білім беру. Ежелгі дүние 

тарихындағы мемлекеттердің пайда болуы туралы ұғым-түсінік қалыптастыру. Орта ғасырлар тарихын, оның 
ішінде, орта ғасырлардағы Батыс елдерінің және орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихын, феодализм 

мәселесін, феодалдық қатынастардың даму заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Ежелгі Қос 

өзен өркениеті. Ежелгі Қытай және Үндістан. Ежелгі Рим және Греция. Римдегі құл иеленушілік құрылыс. Рим 

империясының тарихы. Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс елдері: Олардың ХІ-ХҮ ғасырлардағы 

экономикалық және саяси тарихы. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мәдениеті. Қайта 

өркендеу және гуманизм. Дін мәселесі. Шіркеу және оның саясаты. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық 

революциялар: Нидерланды. Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. Орта ғасырлардағы Шығыс 

елдері: Қытай, Үндістан, Араб елдері, Түркия, т.б. Шығыстағы феодалдық қатынастардың ерекшелігі.   

Пререквизиттері:  Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, Мәдениеттану, Әлеуметтану), 

Картография топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Қазақстан мен ТМД елдерінің  физикалық географиясы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, 
Түркі халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы батыс 

және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін, орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік 

ерекшеліктерін, ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі В. тарихи құбылыстардың 

заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі, Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 

қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық 

ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі, орта ғасырлар тарихын толық оқып үйрену нәтижесінде осы әлем 

елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, салыстыру, түсіндіру қабілеті Д. 

өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі, тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар 

іскерлігі. Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, 

алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы 
кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы, Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, тарихи материалды 

жүйелі баяндау іскерлігі.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан территориясында орын алған тарихи 

процестерді, негізгі оқиғалар мен құбылыстарды, тарихи тұлғаларды оқыту, түсіндіру.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Қазақстан. Тас, қола, ерте темір дәуірлері. Қазақстан территориясында 

ежелгі дәуірде орын алған процестер. Тайпалық одақтар мен ерте орта ғасырлық мемлекеттер. ІІІ-Ү ғғ. Орталық 

Азиядағы саяси жағдай. Түрік этногенезі. Түрік қағанаты және Батыс Түрік қағанаты. Әуелгі ортағасырлық 

мемлекетттер (ҮІ-ІХ ғғ). ҮІ-ІХ ғғ. І жартысындағы отырықшы және көшпелі мәдениет, олардың өзара әсері. Х-

ХІІ ғғ. ортағасырлық мемлекеттер. ХІІ ғғ. материалдық және рухани мәдениет. ХІҮ–ХҮІІ ғғ. кейінгі 

ортағасырлық Қазақстан тарихы. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында. ХІҮ-ХҮ ғғ. ортағасырлық 

феодалдық мемлекеттер. Қазақстан аумағындағы этникалық процестер. Қазақ этногенезі. Қазақ хандығының 

құрылуы және нығаюы (ХҮ-ХҮІ ғғ. басы). ХҮІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси 
дамуы. ХҮІІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ 

халқының материалдық мәдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ халқының рухани мәдениеті. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Қазақстандағы әкімшілік реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ежелгі дәуірде орын алған тарихи процестерді, орта ғасырдағы 

мемлекеттердің пайда болуы мен оның даму тарихы туралы, орта ғасыр кезеңіндегі қазақ жеріндегі 

мемлекеттердің экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктері біледі; В. Дерекнамалық талдаудың қазіргі 

әдістеріне сәйкес ежелгі және орта ғасырлық Қазақстан тарихы туралы деректер мәтіндеріне талдау жасау,  

білімін практикада қолдану; С. Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан жерінде болған тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; Д. Тарихи ілімінің маңыздылығын оқып-үйренудің 

маңызын көрсету отырып, тарихи құбылыстарды жаңаша, творчестволық тұрғыда түсінуге қол жеткізу; Е. Ежелгі 

және орта ғасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы жертану  

Бағдарлама авторы: Кажиакбарова Зоя Омарғазықызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы планеталық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 

ұғымды меңгере отырып, оның құрылысымен және уақыт пен кеңістікте даму заңдылықтарымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер әлем дүниесінде. Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде. 

Гидросфера географиялыққабықтың құрамдас бөлігі ретінде. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері 

Биосфера. Жердің географиялық қабығы Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері:  Картография топография негіздерімен, Педагогика. 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Тарих пәнін жаңартылған білім 
мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғыну; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 

географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгеру.  В.Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана білу;  

экспериментте әдістерді пайдалану; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдалану; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана білуі; 

Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 
орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 

іс- ірекетте құзіретті болу.Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана 

білу;жергілікті жерде түсіріс жүргізе білу, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасау. 

 

4.2. Модуль -Тарих және жертану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ү-ХҮІІ ғғ. Дүниежүзі тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ү-ХҮІІ ғғ Ежелгі дүние және ортағасыр тарихы пәні мемлекеттердің пайда болуы 

туралы ұғым-түсінік қалыптастыру. Орта ғасырлар тарихын, оның ішінде, орта ғасырлардағы Батыс елдерінің 

және орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихын, феодализм мәселесін, феодалдық қатынастардың даму 
заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Шығыс және Батыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. 

Ежелгі Қос өзен өркениеті. Ежелгі Қытай және Үндістан. Ежелгі Рим және Греция. Римдегі құл иеленушілік 

құрылыс. Рим империясының тарихы. Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс елдері: Олардың ХІ-ХҮ 

ғасырлардағы экономикалық және саяси тарихы. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық 

мәдениеті. Қайта өркендеу және гуманизм. Дін мәселесі. Шіркеу және оның саясаты. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. 

Буржуазиялық революциялар: Нидерланды. Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. Орта 

ғасырлардағы Шығыс елдері: Қытай, Үндістан, Араб елдері, Түркия, т.б. Шығыстағы феодалдық қатынастардың 

ерекшелігі.   



117 

 

Пререквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан мен ТМД елдерінің  физикалық географиясы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, 

Түркі халықтарының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы батыс 

және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін, орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік 

ерекшеліктерін, ондағы негізгі мәселелерін, кезеңнің басты оқиғаларын біледі В. тарихи құбылыстардың 

заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі, Студенттердің саяси көзқарасы қалыптасып, 

қоғамдағы түрлі саяси оқиғалаларға талдау жасай алады. С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық 
ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі, орта ғасырлар тарихын толық оқып үйрену нәтижесінде осы әлем 

елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық тарихын меңгеруге алғышарт жасау, салыстыру, түсіндіру қабілеті Д. 

өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі, тарихи пайымдау, кәсіби дағдылар 

іскерлігі. Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, 

алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы 

кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы, Өзбетіндік жұмыс іскерлігі, тарихи материалды 

жүйелі баяндау іскерлігі.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы жертану негіздері 

Бағдарлама авторы: Кажиакбарова Зоя Омарғазықызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Жалпы планеталық табиғи кешен болып табылатын географиялық қабық туралы 
ұғымды меңгере отырып, оның құрылысымен және уақыт пен кеңістікте даму заңдылықтарымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер әлем дүниесінде. Атмосфера географиялық қабықтың құрамдас бөлігі ретінде. 

Гидросфера географиялыққабықтың құрамдас бөлігі ретінде. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері 

Биосфера. Жердің географиялық қабығы Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері:  Картография топография негіздерімен, Педагогика. 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Тарих пәнін жаңартылған білім 

мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер және жер шарының құрамын, құрылымын, даму   жолдарын табиғи 

компоненттердің құрылымын, олардың байланысын, табиғатта болып жатқан құбылыстарды;  географиялық 

қабықтың заңдылықтарын, Жер туралы ғылымды және олардың физикалық- географиялық процестерін ұғыну; 

материктер мен мұхиттардың физикалық-географиясын, Қазақстанның физикалық-географиясын оқытуда 
географиялық нысандардың ашылу, зерттелу тарихы жөнінде білімін тереңдетіп, меңгеру.  В.Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана білу;  

экспериментте әдістерді пайдалану; С.    Қорытынды жасай білуде географиялық қабық дифференциялануын 

оқушыларда білім жүйесінде пайдалану; географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және 

практикалық біліктілігін  жеткілікті және ғылыми деңгейде оқушыларға материалды жеткізуде пайдалана білуі; 

Д. Қарым- қатынас аймағында педагогикалық міндеттерді шешуде оқушылар білімін және біліктілігін бағалауда 

орта мектептегі географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби педагогикалық және ғылыми 

іс- ірекетте құзіретті болу.Е.  Оқу аймағында  тәжірибелік мәліметтерді өңдеуде әдістерді пайдалана 

білу;жергілікті жерде түсіріс жүргізе білу, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасау. 

 

5. Модуль -Археология және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: этностың өмірімен байланысты, оның ішінде этникалық психология, 

этномәдениет, антропогенез және этногенез, этностарды жіктеу мәселелеріне қатысты барлық проблемаларды, 

сондай-ақ ғылым ретіндегі этнологияның қалыптасуын, негізгі этнологиялық мектептер мен бағыттардың 

сипатын, әлем халықтары және қазақ этносының этнографиясын зерттейтін маңызды гуманитарлық пән ретіндегі 

этнологияны зерттеп оқу.  

Курстың қысқаша мазмұны: әлем халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктерін, сол 

ерекшеліктердің дамуын, сондай-ақ Жер шары халықтарының пайда болу (этногенез), таралу (этникалық 

география) және мәдени-тарихи өзара қарым-қатынастарын зерттейтін тарих ғылым ретіндегі этнология туралы 
жүйелі білімдер беру; жас маманның жалпы және кәсіби эрудициясының дамуына ықпал ету.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Этнология пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Этнографиялық деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс 

проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау 

қабілеттілігі;Д. Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-

әрекетте Этнографияның даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 



118 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Археология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге археологиялық зерттеу әдістерін үйрету, тарихи кезеңдерді 

түсіндіру, археологиялық мәдени қабат ұғымын түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Археологиялық кезеңдеу, археологиялық зертттеу әдістері Заттың жасын анықтау 

әдістері. Археолоргиялық ескерткіштерді сыртқы түріне қарап табу, кезеңдеу.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Постреквизиттері: Жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. көркем мәдениет негіздерін, өнер, архитектура, археология, этнография 

тарихын білуі болашақ мамандарға өзінің өлкесінің тарихи және мәдени ескерткіштерін айқындауға және оларды 

тәрбие жұмыстарында пайдалануға көмектеседі, тарих ғылымының категориясы мен методологиясын білуі және 

түсінуі;В. тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі;С. тарихи 

фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі;Д. өз бетінше жұмыстана 

білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы 

бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның 

ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы.  

 

6.1. Модуль - Физикалық география және түркі тарихы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан мен ТМД елдерінің  физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың  мақсаты : Қазақстан және ТМД-ның физикалық географиясының табиғат жағдайларының 

алуан түрлі екендігін, олардың қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, студенттер  Қазақстан және 

ТМД-ның физикалық географиясы курсында оқып үйренеді. Қазақстан және ТМД-ның географиялық орнын, 

табиғатының қалыптасу кезеңдерімен, геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша 

отырып пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының 

зоналық ерекшеліктерін, ірі табиғи аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін оқытып  

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Қазақстан және ТМД-ның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстан 

және ТМД-ның тектоникалық- геологиялық құрылымы. Қазақстанның жер бедері. Қазақстан және ТМД-ның  

климаты. Қазақстан және ТМД-ның  ішкі сулары. Қазақстан және ТМД-ның  топырағы. Қазақстанның өсімдік 

жамылғысы. Қазақстанның  жануарлар дүниесі. Қазақстанның табиғат зоналары. Қазақстан және ТМД-ның 

физикалық- географиялық аудандастырылуы. Қазақстан және ТМД-ның экологиялық жағдайы. Геоэкологиялық    

аудандастырылуы. Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. Батыс-Сібір жазығы. Қазақтың қатпарлы 

өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу таулы елі. Тянь-Шань таулы елі. Қазақстан 

және ТМД-ның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және  түсіну:  табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. 

Қазақстан және ТМД-ның географиялық орны тарихы. Қазақстан және ТМД-ның территориясының зерттелуі; 

Тектоникалық, геологиялық құрылымы; Рельефі, климаты, ішкі сулары. Топырақ - өсімдік жамылғысы. 

Жануарлар дүниесі. Табиғат зоналары; Табиғи территориялық кешендері, олардың байланыстары, 

қалыптасуындағы-таралуындағы негізгі заңдылықтар.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  әр-

түрлі табиғи территориялардың  ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындау; Әр-түрлі  табиғи 

территориялардың  ерекшеліктерін айқындау; С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге 

қабілеттілік өз ойындағы дүниежүзінің ғылыми суретін дамыту үшін физикалық-географиялық білімді қолдану; 

картосхема, профиль, график құру; физико-географиялық болжам жасау;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-

географиялық процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық 

зерттеуде  негізгі сатыларын білу және түсіну.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың 

білімдерін бағалай  білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы   

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С.- т.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени жағдайы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 18 ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. 
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Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы  

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Азия және Африка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. жаңа заман кезеңіндегі  фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде 

хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  жұмыс жасауды алған 

білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа заман кезеңіндегі тарихи 

құбылыстар заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу,  

саралау, өз пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз 
қорытындыларын дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  

қолдана білу және оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды 

бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының  тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты : Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы туралы 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны : Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 

заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы. 

Пререквизиттері: Саясаттану, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-
саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық жағдайы жөнінде 
білімнің негізін қалайды, географиялық карталармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, оларға талдау 

жасай білуді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзілік мұхит. Солтүстік жарты шар материктері. Еуразия.Жалпы шолу. 

Солтүстік және Орта Европаға аймақтық шолу.  Оңтүстік Еуропа және Оңтүстік Батыс Азия. Солтүстік 

Америка.Жалпы шолу. Оңтүстік жарты шар материктері. Оңтүстік Америка.Жалпы шолу. Африка.Жалпы шолу. 

Аустралия. Мұхит аралдары. Антарктида.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: материктер мен мұхиттардың жалпы географиялық заңдылықтарын, 

материктер мен мұхиттар арасындағы өзара байланыс пен оның жүзеге асу жолдарын, материктер мен 

мұхиттардың ашылу тарихы мен зерттелу кезеңдерін, табиғатына қатысты ғаламдық зардаптарды және оның 
туындау себептерін, материктер мен мұхиттар шегіндегі адамның шаруашылық әрекеті әсерінен табиғат жағдайы 

өзгеріске ұшырай бастаған аудандарымен таныстыра отырып, материктер мен мұхиттардағы табиғат 

байлықтарын мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларын,сондай-ақ материктер мен мұхиттар 

табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын, әрбір табиғат аймақтары мен региондардың жеке табиғат 

ерекшеліктерін, туристік рекреациялық  мүмкіншіліктерін, экологиялық жағдайларын жете түсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру   

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: тарих мамандығы студенттеріне  жаңартылған білім бағдарламасы, оның 

ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастыру жолдары және бағдарлама аясындағы тарих  пәнін оқыту, тарих пәні 

мұғалімі туралы білім беру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 

және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру. 

Постреквизиттері: Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша тарихты оқытуды 
ұйымдастыру бойынша теориялық білімнің қажетті көлемін меңгеру оқытудың интерактивті әдістері мен 

тәсілдерін қолдана білу; С. оқу үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дидактикалық 

негізделген құралдарын, критериалды бағалау әдістерін қолдану; Д. тәрбие, оқу-әдістемелік және зерттеу 

жұмысының дағдыларын меңгеру; Е болашақ оқытушылық қызметте оқытудың меңгерілген дағдыларын 

қолдану. 

 

6.2. Модуль - Физикалық география және жаңартылған оқу бағдарламасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлт-азаттық көтерілістер 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өзекті мәселелерінің бірі болып табылатын Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының 
көлеңке тұстарын тереңірек талдап, шынайы тарихи баға беру, Қазақ жеріндегі ұлт азаттық қозғалыстардың алғы 

шарттары мен олардың ошақтары тары мәлімет беру, Қазақстан халықтарының құрамы мен шаруашылығына 

тигізген әсерін зерттеу курстың басты мақсаты болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ жеріндегі ұлт азаттық қозғалыстардың алғы шарттары мен олардың 

ошақтары. Тарихи деректер мен еңбектерді талдау. Ұлт азаттық көтерілістердің ұқсастығы мен айырмашылығы, 

мақсаттары. С.Датов, К.Қасымұлы және басқа да батыр бабаларымыздың тарихтағы орны.   

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасыр тарихы, Қазақстанның ортағасырлар тарихы,  

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Азия және Африка 

елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ жеріндегі ұлт азаттық қозғалыстардың алғы шарттарын талдайды; 

Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының тарихнамасымен танысады; В. Тарихи деректермен жұмыс, деректерден 

ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік 

тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі; Д. Қазақстан тарихы бойынша 

материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі; Е. Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының мақсаттарын дұрыс 
ажыратыуға, тарихи баға беруге машықтанады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сындарлы оқыту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді тарихи білім беру, білім беру және әлеуметтік орталарда бағалау 

технологияларын қолдануға дайындау, сондай-ақ жаңа ортаны, оның ішінде ақпараттық іс-қимылдарды жасау 

үшін мұғалімдердің жұмысын әдістемелік қамтамасыз етуді дамытуды қамтамасыз ету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында ҚР білім беру жүйесі, мұғалімге қойылатын талаптар, жалпы орта 

білім берудің мазмұны және білім беруді ұйымдастыру, жаңартылған білім бағдарламасы, оның ерекшеліктері, 

оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен тәсілдері, қазіргі заманғы оқыту  технологиялары 
және олардың ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, бағалау, 

электронды журнал, электронды күнделік және т.б. туралы мәліметтер беріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру. 

Постреквизиттері: Тарихнама және деректану, Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер білім берудегі менеджментті,В) 

тарихи білімнің, технологияның негізгі әдістерін білуі керек. C) құзыретті білім беруді, сын тұрғысынан ойлауды 

және инновациялық технологияларды меңгеруді қолдана білу; C) тарихи материалды сапалы игеру үшін 

технология жасау; D) қазіргі заманғы білімнің жаңа парадигмасына сәйкес шығармашылық адам ретінде өзін-өзі 

жетілдіру мақсатына жету; E) тарихи пәндерді оқытудың инновациялық технологияларын тәжірибеде қолдануға 

қабілетті. 
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9.1 Модуль - Жаңа заман тарихы және Қазақстанның физикалық географиясы, 15кредит 

БП ТК KZhZT 3217 Қазақстанның жаңа заман тарихы 5 5 

БП ТК ЕАЕZhZT 

3218 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5 

КП ТК KFG  3303 Қазақстанның физикалық географиясы 5 5 

9.2 Модуль - Тарихи пәндер және Қазақстанның физикалық географиялық аймақтары, 15 кредит 

БП ТК THT 3217 Түркі халықтарының  тарихы 5 5 

БП ТК ZhZВT 3218 Жаңа замандағы Батыс тарихы 5 5 

КП ТК КFGA 3303 Қазақстанның физикалық географиялық аймақтары 5 5 

11.1  Модуль - Дүниежүзінің экономикалық географиясы, 17 кредит 

БП ТК ТМDEAG 

3222 

ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 6 

БП ТК DEASG 3223 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 6 6 

БП ТК OTEN 3224 Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері  6 5 

11.2  Модуль - Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік  географиясы, 17 кредит 

БП ТК TG 3222 Тұрғындар географиясы  6 6 

БП ТК DEAG 3223 Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік  географиясы 6 6 

БП ТК AESGK 3224 Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 6 5 

12.1  Модуль - Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, 10 кредит 

КП ТК EAEKZT 

3304 

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 6 5 

БП ТК ААЕZhКZT 
3225 

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 6 5 

12.2  Модуль - Батыс пен Шығыстың жаңа және қазіргі заман тарихы, 10 кредит 

КП ТК BEKZT 3304 Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 6 5 

БП ТК ZhКZShT 

3225 

Қазіргі замандағы Шығыс тарихы 6 5 

 

9.1 Модуль - Жаңа заман тарихы және Қазақстанның физикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С.- т.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени жағдайы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 18 ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары.  

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы және Ресейдің отарына айналуы. 
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы, Саясаттану  

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия және Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. жаңа заман кезеңіндегі Қазақстанның саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. жаңа заман кезеңіндегі  фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде 

хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  жұмыс жасауды алған 

білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу; С. Жаңа заман кезеңіндегі тарихи 

құбылыстар заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті.  Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу,  

саралау, өз пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз 

қорытындыларын дәлелдей алуы; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  
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қолдана білу және оларды сабақ процесінде  қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды 

бағалау, ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н.-т.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы пәнін оқып білу нәтижесінде 

студент жаңа заман тарихының мерзімдік ауқымы мен кезеңденуін, Батыс және Орталық Еуропа елдеріндегі 
капиталистік өндіріс тәсілінің қалыптасу тарихын, жаңа замандағы отарлық империялардың қалыптасуы мен 

дамуын, жаңа заман тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа заман феноменін анықтай алады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы Француз буржуазиялық 

революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена конгресінен кейінгі 

Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық жүйе. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс тарихы  

Постреквизиттері: Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихнама. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну. В) Қазақстандағы қазіргі тарих ғылымының жетістіктеріне негізделген 

фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық 

карталармен жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Жаңа заман тарихының тарихнамасын білу. 

С) Концептуальдық-теориялық мәселелерді түсіну, Жаңа заман кезеңіндегі тарихи құбылыстар заңдылықтарын 

талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті. Тарихи оқиғаларға талдау жасай білу, саралау, өз пікірлерін білдіру. Д) 

Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз қорытындыларын дәлелдей алуы; материалды 

жеткізе алу, сұрақтарға жауап беруі; семинарға дайындық кезінде қолда бар ғылыми әдебиеттерге өз бетінше, 

сыни тұрғыдан талдай алу; тарихи деректерді талдай алу; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана 

білу және оларды сабақ процесінде қолдана алу. Е) Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын  игеру; Жаңа заман  тарихының кезеңдері 

мен хронологиясы туралы білім.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның физикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Қазақстанның физикалық географиясының табиғат жағдайларының алуан түрлі 

екендігін, олардың қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, студенттер  Қазақстанның физикалық 

географиясы курсында оқып үйренеді. Қазақстанның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу 

кезеңдерімен, геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша отырып пайдалы 

қазбалардың таралу заңдылықтарын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық 
ерекшеліктерін, ірі табиғи аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін оқытып  үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстанның 

тектоникалық- геологиялық құрылымы. Қазақстанның жер бедері. Қазақстанның  климаты. Қазақстанның  ішкі 

сулары. Қазақстанның  топырағы. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. Қазақстанның  жануарлар дүниесі. 

Қазақстанның табиғат зоналары. Қазақстанның физикалық- географиялық аудандастырылуы. Қазақстанның 

экологиялық жағдайы. Геоэкологиялық    аудандастырылуы. Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. 

Батыс-Сібір жазығы. Қазақтың қатпарлы өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу 

таулы елі. Тянь-Шань таулы елі. Қазақстанның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен.  

Постреквизиттері: Ақтөбе облысының киелі жерлер географиясы. Қазақстанның экономикалық географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және  түсіну:  табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. 

Қазақстанның географиялық орны тарихы. Қазақстан территориясының зерттелуі; Тектоникалық, геологиялық 

құрылымы; Рельефі, климаты, ішкі сулары. Топырақ - өсімдік жамылғысы. Жануарлар дүниесі. Табиғат 

зоналары; Табиғи территориялық кешендері, олардың байланыстары, қалыптасуындағы-таралуындағы негізгі 

заңдылықтар.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  әр-түрлі табиғи территориялардың  

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындау; Әр-түрлі  табиғи территориялардың  ерекшеліктерін 

айқындау;С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік өз ойындағы 

дүниежүзінің ғылыми суретін дамыту үшін физикалық-географиялық білімді қолдану; картосхема, профиль, 

график құру; физико-географиялық болжам жасау;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын білу және түсіну.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  білу. 
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9.2 Модуль - Тарихи пәндер және Қазақстанның физикалық географиялық аймақтары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының  тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты : Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы туралы 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны : Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 

заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы. 

Пререквизиттері: Саясаттану, Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы  тарихы 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

Д 

ублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Батыс тарихы  

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н.-т.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа замандағы Батыс тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа замандағы Батыс 

тарихын, оның ішінде, Азия және Африка құрлығының негізгі елдерінің, Еуропа және Америка құрлығының 

негізгі мемлекеттерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуын, оның заңдылықтарын оқыту, Шығыс және 

Батыс елдерінің даму тарихына тән ерекшеліктерді салыстырмалы талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Жаңа замандағы Батыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму 

ерекшеліктері. Жаңа замандағы Англия: Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы Француз 

буржуазиялық революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена конгресінен 

кейінгі Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық жүйе. Еуропа 

елдерінің Азия елдеріне отарлық саясатының жүруі мен оның зардаптары туралы. Буржуазиялық капиталистік 

қатынастың дамуының алғышарттары. Жаңа заман дәуірінде Батыс елдерінің метрополияға, ал Шығыс елдерін 
оларға бағынышты отар және жартылай отарға айналдыруы. Жаңа заман дәуірі-алғашқы рет дүниежүзілік 

шаруашылықтың біртұтас жүйесін құрды.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Археология 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастар тарихы (ХХ-

ХХІ ғғ.) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман тарихын кезеңдеу мәселелерін, оның Батыстағы 

ерекшеліктерін, жаңа замандағы қоғамдық-әлеуметтік құрылым, дамудағы негізгі заңдылықтар мен 

құбылыстарды, оқиғаларды білуі; В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге талдау әдісін практикада 

қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д. Жаңа замандағы Батыс тарихы пәнінің білімін 

ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі;өзіндік ғылыми 

ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық  дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу 

іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстанның физикалық географиялық аймақтары  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Қазақстанның физикалық аймақтарының табиғат жағдайларының алуан түрлі 

екендігін, олардың қалыптастырудағы географиялық заңдылықтарды, студенттер  Қазақстанның физикалық 

аймақтары  курсында оқып үйренеді. Қазақстанның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу кезеңдерімен, 

геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысын аша отырып пайдалы қазбалардың таралу 

заңдылықтарын, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық ерекшеліктерін, ірі табиғи 

аймақтарға жіктелуін, табиғатын тиімді пайдалану міндеттерін оқытып  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Қазақстанның 

тектоникалық- геологиялық құрылымы. Қазақстанның жер бедері. Қазақстанның  климаты. Қазақстанның  ішкі 

сулары. Қазақстанның  топырағы. Қазақстанның өсімдік жамылғысы. Қазақстанның  жануарлар дүниесі. 

Қазақстанның табиғат зоналары. Қазақстанның физикалық- географиялық аудандастырылуы. Қазақстанның 
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экологиялық жағдайы. Геоэкологиялық    аудандастырылуы. Шығыс Еуропа жазығы. Оңтүстік Орал таулы елі. 

Батыс-Сібір жазығы. Қазақтың қатпарлы өлкесі. Тұран жазығы. Алтай таулы елі. Сауыр – Тарбағатай. Жетісу 

таулы елі. Тянь-Шань таулы елі. Қазақстанның физикалық географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен.  

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және  түсіну:  табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін физикалық-географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын білу. 

Қазақстанның географиялық орны тарихы. Қазақстан территориясының зерттелуі; Тектоникалық, геологиялық 

құрылымы; Рельефі, климаты, ішкі сулары. Топырақ - өсімдік жамылғысы. Жануарлар дүниесі. Табиғат 

зоналары; Табиғи территориялық кешендері, олардың байланыстары, қалыптасуындағы-таралуындағы негізгі 

заңдылықтар.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану  әр-түрлі табиғи территориялардың  

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындау; Әр-түрлі  табиғи территориялардың  ерекшеліктерін 

айқындау;С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік өз ойындағы 

дүниежүзінің ғылыми суретін дамыту үшін физикалық-географиялық білімді қолдану; картосхема, профиль, 

график құру; физико-географиялық болжам жасау;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын білу және түсіну.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  білу. 

 

11.1  Модуль - Дүниежүзінің экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : ТМД- елдерінің шаруашылық салаларына: өнеркәсіп, ауыл шаруашылық көлік 

және өндірістік емес сферасына сипаттама беру. Халықтың құрлымын, құрамын, орналасуын, ұдайы өсуін, көші- 
қоны процесстерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ТМД елдерінің қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайы.   ТМД елдерінің 

экономикалық -географиялық және геосаяси  жағдайы. ТМД-ның дүниежүзіндегі рөлі мен орны.ТМД елдерінің 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сипаттамасы.  

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. - табиғи ресурстарды, дүниежүзі  экономикалық салаларды, жеке 

мемлекеттерді оқуда шартты құрастыруды түсіну.ТМД-ның салалық және шекаралық  экономикасын білу. ТМД 

елдері және оның аймақтары халықтарының құрамымен, урбандалу үрдісі және халықтың көші-қонымен, 

қоныстануымен және т.б. экономикалық -географиялық ұғымды және терминдерді, олардың мәнін, әртүрлі 

процестердің, құбылыстардың ашылуын; әлемдік экономиканың даму саласының ерекшелігін және өндірістің 

орналасу факторын білу;әлемдік экономиканың салалық шекаралық ұйымын білу; әлеуметтік және саяси 
географияның экономикалық орны, структурасы, зеттеу әдісі.В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті 

пайдалану жеке мемлекеттерге және әлем экономикасының дамуына экономикалық -географиялық талдау 

құрастыру;дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  салыстырмалы экономикалық -географиялық сипаттама жасай 

білу.С.  Талқылау, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік қазіргі дүние географиясы, 

адамзаттың ғаламдық мәселелері туралы ақпаратты білу;әлеуметтік -экономикалық процестер мен құбылыстарға 

экономикалық-географиялық дәлелдеме жасау;дүниежүзі елдеріне және өңірлеріне  салыстырмалы 

экономикалық -географиялық сипаттама жасау.Д.  Қарым- қатынас аймағында картографиялық, статистикалық, 

ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, материалдармен жұмыс жасай білу.Е. Оқу аясында  

мектеп курсында география бойынша білім беруде теориялық материалдарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 

шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 
нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; - Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 
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- Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; - Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Өндірістің техникалық - экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Абденов Айдын  Жақсанұлы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндіріс туралы, өндіріс салалары, өндірістік стадиялар туралы түсінікті 

қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері курсының мақсаты, міндеттері. 

Отын-энергетикалық кешен туралы білімдерін қалыптастыру. Мұнай, табиғи газ, көмір өнеркәсібі, 

электроэнергетика, қара металлургия, түсті металлургия, болат, алюминий өндірісі, машина жасау кешені, химия, 

орман және ағаш өңдеу, тоқыма, тамақ өнеркәсібі. 

Пререквизиттері: Саясаттану. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. ТМД- ның физикалық географиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.   Өндіріс туралы, өндіріс салалары, өндірістік стадиялар туралы түсінікті 

қалыптастырады; В.  Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдаланады.  Ауыл шаруашылығы. 

Экономикалық- техникалық материалдарды талдайды, соның негізінде қорытынды жасай білу; өнеркәсіптің 

салаларына  сипаттама береді. С.  Талқылайды, идеяларға баға беру және қорытынды жасай білуге қабілеттілік  

экономикалық географияның ерекше жалпы экономикалық білім мен ойды қалыптастыратын іс- әрекетіне баға 

береді; экономикалық- техникалық болжайды, бақылайды, қорытынды жасай біледі. Д.  Қарым- қатынас 

аймағында  өндірістің техникалық- экономикалық негіздері және басқа білім көздерімен жұмыс жасай біледі, 

өндіріс салаларына  сипаттама жасай алады. Е.    Дүние жүзі өнеркәсібінің салаларын, сала аралық кешендерін 
талдайды; өндірістік, территориялық-өндірістік байланыс сызбаларын сыза біледі. Дүние жүзі өнеркәсібі және 

агроөнеркәсіп салалары табиғат кешендерінің компоненттерінің арасындағы байланысты  білу;географиялық 

еңбек бөлінісінің формаларын, негізгі жақтарын біледі. 

 

11.2  Модуль - Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік  географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты : Дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру, халықтың ұдайы өсіп-

өнуі, миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар 
бойынша бөлінуіне, олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету, халықтардың 

құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Дүние жүзі  халқы. Өсу ырғағы, тығыздығы, халқының құрамы мен еңбек 

ресурстары. Дүние жүзі халықтарының ұдайы өсіп-өну географиясы. Дүние жүзі  халықтарының жыныстық-

жастық құрылымы мен отбасының құрамы Дүние жүзі  халықтарының тілдік, ұлттық құрамы, жіктелуі, діні. 

Дүние жүзі  халықтарының еңбек ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Дүние жүзі  халықтарының көші-

қон процесі. Дүние жүзі  халықтары қоныстануының географиялық формалары мен түрлері. Қала және ауылдық 

елді мекендер халқы 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. ТМД-ның физикалық географиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік береді, халықтың ұдайы 

өсіп-өнуін, миграция мен еңбек ресурстары географиясының, олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар 

бойынша бөлінуіне, тұрғындардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсетуіне, 

халықтардың құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Кубесова Гулнар Тынышбаевна 

Курсты оқытудың мақсаты: «география» мамандығы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән болып 

оқытылады. Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, шаруашылық ерекшеліктерін, өзіндік 

өңірлік айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаты. Қазақстан халық 

шаруашылығының жалпы сипаты.  Қазақстанның экономикалық аудандары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздерімен, Геология 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Дүниежүзінің шаруашылығына сипаттама береді. Саяси, әлеуметтік және 

экономикалық географияның идеяларымен танысады. Тұжырымдамаларымен танысады, салыстырады. 

Географиялық зерттеулердің әдістерін меңгереді. Дүние жүзінің аймақтарының табиғат жағдайларын, 

Ресурстарын сипаттайды. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің басты проблемалары мен бағыттарын 

анықтайды; Әлем халықтарының өсуін, орналасу заңдылықтарын сипаттайды. Халқының құрамы, урбандалу, 

көші-қон, демографиялық мәселелер, еңбек ресурстарына баға береді. ҒТР кезеңіндегі дүние жүзілік 

шаруашылық сипаттамасын жасайды. Географиялық еңбек бөлінісінің принциптерін ажыратады. Жекелеген 

елдердің территориялық. салалық шаруашылық құрылымын сипаттайды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сәния Орынғалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» курсында 

экономикалық және әлеуметтік географияның дамуы, қалыптасуы, зерттеулері, консепциялар және теорияларын 

талдап,  зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық ғылым жүйесі, оның біртұтастығы. Ғылымның дамуын  талдаудағы 

тарихи әдістің маңызы. Елдер және елтану. Халықтар және қала географиясы ілімі. Табиғат жағдайы, ресурстар 

туралы экономикалық-географиялық ілім. Шаруашылық географиясы. Экономикалық - географиялық 

аудандастыру және ТӨК. Экономикалық-географиялық болжам және пәннің жаңа бағыттары. Геосаясат және 

геоэкономика. Адамзаттың ғаламдық проблемалары, зерттеулері. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе  пәнінің 

зерттелуі, әдістемелік негізін анықтау. Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе пәнінің дамуы, 

қалыптасуы, әдістемелерін зерттеу.  Территориялық еңбек бөлінісі туралы ілімнегізін анықтау. Экономикалық 

географияның концепциялары мен теорияларын салыстыру. Территориялық ұйымдастыру және кеңістіктік 

зерттеулерінің нәтиделерін сараптау. Табиғат жағдайы және ресурстарының байланысын салыстыру. Халықтар 

географиясының зерттеу обьектісін анықтау. Материалдық-техникалық базасы туралы білім негіхін 

қалыптастыру. Экономикалық-географиялық аудандастырудың теориялық негізін бағалау. Адамзаттың 

ғаламдық проблемаларын ажыратып, баға беру. 

 

12.1  Модуль - Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты : Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Америка мен Еуропаның 

жаңа және қазіргі заман тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін 

салыстырмалы түрде оқып-білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнді игеру барысында бөлімдер бойынша негізгі қарастырылатын мәселелер 

ретінде: Еуропа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар); Екінші 

дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.); Еуропа және Америка елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 
(1945-2000 жж.); Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүниежүзілік саясаттың циклдері; ХХ ғасырдың 

басындағы жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі дамуы мәселерін оқу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Батыс пен Шығыс тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың инновациялық технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи құжаттарды реттеу, жинақтау және талдауға үйрету, проблемалық 

мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту; В. Дүниежүзі тарихы 

мен саясатына елеулі ықпал еткен жеке тұлғалардың тарихы қызметі жөнінде түсіндіруге, халықаралық қарым-

қатынастардағы негізгі оқиғалар мен шиеленісті мәселелердің барысы мен нәтижелерін ғылыми түрде сараптап, 

ашып көрсетуге дағдыланады; С. Дүниежүзі тарихындағы Европа және Америка елдерінің маңыздылығы мен 

алатын орнын анықтап, тарихи баға беруді үйренеді; Д. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихына 

қатысты тарихи фактілерді бағалай-саралай және тұжырым жасай білуі және ол туралы алған білімдерін өмірде 

қолдана білуі тиіс; Е. Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, 
дайындауға машықтанады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық 

және саяси хал-ахуалы мен әлемдегі мемлекеттер арасындағы қатынастарды талдау мақсаты қойылған. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Сыртқы саясатқа әсер ету кезеңі, Шығыс елдеріне тән өзекті мәселелер: ұлтшылдық, 

социалистік, исламдық фундаментализм және Азия мен Африка елдерінің алға дамуы, демографиялық, 

әлеуметтік-мәдени дамуы.   

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс тарихы 

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Азия елдерінің қазіргі заман тарихын оқып шыққаннан кейін, ол елдердің 

екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы отар және жартылай отар елдер ретіндегі әлеуметтік-экономикалық және 

саяси дамуларын меңгереді. В. ХХ ғ. екінші жартысы мен ХХ1 ғ.басындағы Азия елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси модернизациялық даму ерекшеліктеріне толық талдау жасайды. С. Саяси оқиғаларға 

баға беруге, өзіндік талдау жасауға, пікір қалыптастыруға үйренеді; Д. Әдебиеттермен, ғылыми 

монографиялармен жұмыс жасап, олардан қажетті мәліметтерді алып, талдауды үйренеді; Е. Азия және Африка 

елдерінің қазіргі заман тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, дайындауға 

машықтанады. 

 

12.2  Модуль - Батыс пен Шығыстың жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты : Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Батыстың жаңа және қазіргі 

заман тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін салыстырмалы түрде 

оқып-білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: батыс елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар); Екінші 

дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.); Батыс елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде (1945-2000 жж.); 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүниежүзілік саясаттың циклдері; ХХ ғасырдың басындағы жаңа өркениет 

жолындағы дүние жүзі дамуы мәселерін оқу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс тарихы 

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи құжаттарды реттеу, жинақтау және талдауға үйрету, проблемалық 

мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту; В. Дүниежүзі тарихы 

мен саясатына елеулі ықпал еткен жеке тұлғалардың тарихы қызметі жөнінде түсіндіруге, халықаралық қарым-

қатынастардағы негізгі оқиғалар мен шиеленісті мәселелердің барысы мен нәтижелерін ғылыми түрде сараптап, 

ашып көрсетуге дағдыланады; С. Дүниежүзі тарихындағы Европа және Америка елдерінің маңыздылығы мен 

алатын орнын анықтап, тарихи баға беруді үйренеді; Д. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихына 

қатысты тарихи фактілерді бағалай-саралай және тұжырым жасай білуі және ол туралы алған білімдерін өмірде 

қолдана білуі тиіс; Е. Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, 

дайындауға машықтанады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазіргі замандағы Шығыс тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты : Шығыс елдерінің қазіргі заман кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық және саяси 

хал-ахуалы мен әлемдегі мемлекеттер арасындағы қатынастарды талдау мақсаты қойылған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сыртқы саясатқа әсер ету кезеңі, Шығыс елдеріне тән өзекті мәселелер: ұлтшылдық, 

социалистік, исламдық фундаментализм және Азия мен Африка елдерінің алға дамуы, демографиялық, 

әлеуметтік-мәдени дамуы.   

Пререквизиттері: Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс тарихы, Археология 

Постреквизиттері: ХІХ ғ. ІІ жартысындағы Ресей этносаясаты 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихын оқып шыққаннан кейін, ол елдердің 

екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы отар және жартылай отар елдер ретіндегі әлеуметтік-экономикалық және 

саяси дамуларын меңгереді. В. ХХ ғ. екінші жартысы мен ХХ1 ғ. басындағы шығыс елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси модернизациялық даму ерекшеліктеріне толық талдау жасайды. С. Саяси оқиғаларға 

баға беруге, өзіндік талдау жасауға, пікір қалыптастыруға үйренеді; Д. Әдебиеттермен, ғылыми 

монографиялармен жұмыс жасап, олардан қажетті мәліметтерді алып, талдауды үйренеді; Е. Шығыс елдерінің 

қазіргі заман тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, дайындауға машықтанады. 
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5В012900 – ГЕОГРАФИЯ – ТАРИХ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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9.1 Модуль - География және оқыту әдістемесі, 18 кредит 

КП ТК 
DКEASG 3302 Дүниежүзі және Қазақстанның экономикалық, 

әлеуметтік және саяси географиясы 
5 4 

КП МК GOA 3303 Географияны оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 3 

БП   Педагогикалық практика 6 6 

9.2 Модуль - Географиялық пәндер және оқыту әдістемеcі, 18 кредит 

КП ТК 
DEAG 3302 Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік  

географиясы 
5 4 

КП МК GOA 3303 Географияны оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК TOA 3304 Тарихты оқыту әдістемесі 5 3 

БП   Педагогикалық практика 6 6 

 
9.1 Модуль - География және оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзі және Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 
тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның және дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, 

оның жеке аймақтары мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші 

модульде дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Жалпы гидрология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; В. Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 
С Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; Д.Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

9.2 Модуль - Географиялық пәндер және оқыту әдістемеcі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 
Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 

шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 
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нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; В. Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 

С. Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; Д. Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 

ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

5В012900 – ГЕОГРАФИЯ – ТАРИХ 

4 курс 
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9.1. Модуль -  Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясы, 19 кредит 

БП МК TZhTA 2218 Тәрбие жұмысының  теориясы мен әдістемесі    4 3 

БП МК KK/O/Т 3219 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT  3220 Кәсіби бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК GKTZh 4221 Географиядан кластан тыс жұмыстар 7 5 

БП ТК GOIT 4222 Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 7 5 

9.2. Модуль - Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясыі, 19 кредит 

БП МК TZhTA 2218 Тәрбие жұмысының  теориясы мен әдістемесі   4 3 

БП МК KK/O/Т 3219 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBSht  3220 Кәсіби бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК MK 4221 XXI ғасыр мұғалімінің құзіреттіліктері 7 5 

БП ТК GOPSh  4222 Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік 7 5 

9.3. Модуль - Кәсіби тілдер және тәрбие жұмысының әдістемесі, 19 кредит 

БП МК TZhTA 2218 Тәрбие жұмысының  теориясы мен әдістемесі     4 3 

БП МК KK/O/T 3219 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBSht  3220 Кәсіби бағытталған  шетел тілі 6 3 

БП ТК MTOZh 4221 Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары 7 5 

БП ТК GOA 4222 Географияны оқыту әдістемесі 7 5 

12.1. Модуль -Жаңа және қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

КП ТК Etn 2305 Этнология 4 3 

КП ТК BShZhKZT 

3306 

Батыс пен Шығыстың жаңа және қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ТК KZhKZT   

3307 

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы 6 5 

КП ТК KATR  4308 Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар 7 5 

12.2. Модуль - Шет елдер және Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

КП ТК TE  2305 Теориялық этнология 4 3 

КП ТК EAEZhKZT 

3306 

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ТК KZhZT   3307 Қазақстанның жаңа заман тарихы 6 5 

КП ТК KAR 4308 Қазақстандағы әкімшілік реформалар 7 5 

12.3. Модуль - Шет елдер жаңа және қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

КП ТК AD  2305 Әлем діндері 4 3 

КП ТК AAEZhKZT  

3306 

Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 5 5 

КП ТК KT  3307 ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы 6 5 

КП ТК PUKS 4308 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 7 5 

13.1. Модуль - Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы, 15 кредит 

КП ТК KFG  3309 Қазақстанның физикалық географиясы 6 5 

КП ТК KEAG   4310 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 5 

КП ТК DEASG  4311 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 

7 5 



130 

 

13.2. Модуль – ТМД-ның физикалық және экономикалық географиясы, 15 кредит 

КП ТК TMDFG 3309 ТМД ның физикалық географиясы 6 5 

КП ТК TMDEAG 

4310 

ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 5 

КП ТК DEAG  4311 Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 5 

13.3. Модуль – Дүниежүзінің экономикалық географиясы, 15 кредит 

КП ТК KShShFG 

3309 

Қазақстан және жақын шетел елдерінің физикалық географиясы 6 5 

КП ТК KEG  4310 Қазақстанның экономикалық географиясы 7 5 

КП ТК DEG  4311 Дүние жүзінің экономикалық географиясы 7 5 

 

9.1. Модуль -  Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географиядан кластан тыс жұмыстар. 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урынгалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық білімдерді меңгерту, кластан тыс жұмыстарды 
жоспарлау, ұйымдастыру, өткізуге қажет болатын практикалық шеберлікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кластан тыс жұмыстар-оқу-тәрбие жұмыстарының құрамдас бөлігі. Кластан тыс 

жұмыстардың түрлері мен әдістемелері.Географиялық үйірме жұмыстарын тақырыптық жоспарлау. 

Оқушылардың ғылыми қоғамы. Мектеп мұражайының жұмысы. Географиялық және туристік өлкетану 

клубтары. Географиялық кештер мен олимпиадаларды ұйымдастыру. Географиялық конференциялар мен 

ауызша журналдарды ұйымдастыру.   

Пререквизиттері: Педагогика. Картография топография негіздерімен 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Географиядан кластан тыс жұмыстардың оқу тәрбие жұмысындағы маңызын 

анықтай біледі. Кластан тыс жұмыстардың әдістемесін және  жұмыс түрлерін ұйымдастыруға қойылатын 

талаптарды  меңгереді Олимпиада, пәндік олимпиада, үйірме, географиядан кластан тыс жұмыстарды өткізу 
әдістерін біледі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гунур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты:  Географияны оқыту технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа 

педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту технологияларын меңгеру; технологмялық картаны 

құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын 

жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар. Оқу процесіндегі 

модельдер. География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. 
Мәселелік оқытудың технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. 

Оқушылардың жоба іс-әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Педагогика. Этнопедагогика. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Географияны оқытудағы технологияларды біледі; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- біледі; технологиялық карталарды 

құрастыруды меңгереді; географияны оқытуда жаңа технологияларды игереді. В. Авторлық бағдарламалардың 

технологиясын жасайды. С.  Талқылайды, идеяларға баға береді, сипаттама жасайды. Д.  Қарым- қатынас 

аймағында картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, 

материалдармен жұмыс жасай біледі. Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде 

теориялық материалдарды қолдана біледі. 

 

9.2. Модуль - Кәсіби тілдер және географияны оқыту технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: XXI ғасыр мұғалімінің құзіреттіліктері 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна  

Курсты оқытудың мақсаты : ХХІ ғасыр мұғалімі құзіреттіліктері туралы түсінік қалыптастыру, Мұғалімнің 

кәсіби құзіреттілігінің негізгі шарттарымен танысу, білім беру жүйесіндегі мұғалім құзыреттілігінің сапалық 

көрсеткіштерін меңгерту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Әдістемелік құзіреттілік. Зерттеушілік құзіреттілік.   Басқарушылық құзіреттілік. 

Ақпараттық құзіреттілік.   Коммуникативтік  құзіреттілік.   Білімділік құзіреттілік.   Экологиялық құзіреттілік. 

Тәрбиелік құзіреттілік.  

Пререквизиттері: Педагогика. Этнопедагогика. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. XXI ғасырдың мұғалімдерінің құзіреттіліктерін біледі; жаңартылған білім 

беру жүйесінде мұғалім құзыреттілігін оқып-біледі; өзінің кәсібилілігін үздіксіз жетілдіру қабілеті, жеке 

қоғамдық өмірде дамып отыру;  технологиялық карталарды құрастыруды меңгереді; дидактикалық әдістер мен 
тәсілдерді біледі. В. оқыту процесінде білімдермен іскерліктерді меңгерту үшін қолдана біледі, оқыту мен 

тәрбиелеудің заңдылықтары, құрлымы мен мазмұны туралы жаңа білімдерді жасайды. Өз қызметімен оқушы 

қызметін басқару тәсілдерімен қарулану.  С. Әртүрлі ситуациялардағы қарым- қатнасты бағалай біледі.  Д.   

қазіргі ақпараттық технологиялармен қарулануын, алынған ақпаратқа сыни көзбен қарай біледі. Өзінің 

экологиялық мәдениетін қалыптастырады. Оны прайдалана біледі.  Е. Өзінің тәрбиелілігін ұлттық құндылықтар 

арқылы қалыптастыру, ұлттық тәрбиеде кеңінен қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна  

Курсты оқытудың мақсаты:  Географияны оқыту технологиясы туралы түсінікті қалыптастыру; жаңа 

педагогикалық технологияларды білу, географияны оқыту технологияларын меңгеру; технологмялық картаны 
құрастыру, географияны оқытуда қазіргі технологияларды қолдану; авторлық бағдарламалық технологияларын 

жасау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық технологиялар. Оқу процесіндегі 

модельдер. География оқыту модельдері. Авторлық бағдарламалардың технологиясы. Географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар. Түсіндірмелі оқытудың технологиясы. Дамыту оқытудың технологиясы. 

Мәселелік оқытудың технологиясы.Коммуникативтік іс- әрекеттің технологиясы. Модульдік технология. 

Оқушылардың жоба іс-әрекетінің технологиясы. Электрондық оқу құралдарды жасақтау. Технологиялық карта. 

Пререквизиттері: Педагогика. Этнопедагогика. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Географияны оқытудағы технологияларды біледі; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- біледі; технологиялық карталарды 
құрастыруды меңгереді; географияны оқытуда жаңа технологияларды игереді. В. Авторлық бағдарламалардың 

технологиясын жасайды. С.  Талқылайды, идеяларға баға береді, сипаттама жасайды. Д.  Қарым- қатынас 

аймағында картографиялық, статистикалық, ғылыми, публистикалық және басқа да әдебиеттермен, 

материалдармен жұмыс жасай біледі. Е. Оқу аясында  мектеп курсында география бойынша білім беруде 

теориялық материалдарды қолдана біледі. 

 

9.3. Модуль - Кәсіби тілдер және тәрбие жұмысының әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 
Курсты оқытудың мақсаты : Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстардың түрлері мен формаларын анықтау. 

Экскурсияның түрлерінің классификациясын білу. Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстарының әдістемесін 

меңгеру. Туристік-өлкетану жұмыстардың білім берудегі алатын орнын анықтау. Туристік маршрутты дайындау 

әдістемесін меңгеру. Туған өлкенің табиғаты мен тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтау мәселелерінің 

өзектілігін ажырату. Туристік жорықтардың түрлерін анықтай білу. Туристік жорықтардың техникасы мен 

тактикасын меңгеру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризмнің формалары мен түрлерімен танысу, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарының түрлері. Экскурсияның түрлері. Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстарының әдістемесі. 

Пререквизиттері: Педагогика. Этнопедагогика.Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік-өлкетану жұмыстардың білім берудегі алатын орнын анықтайды. 

Туристік маршрутты дайындау әдістемесін меңгереді. Туған өлкенің табиғаты мен тарихи-мәдени мұра 
ескерткіштерін сақтау мәселелерінің өзектілігін ажыратады. Туристік жорықтардың түрлерін анықтай біледі. 

Туристік жорықтардың техникасы мен тактикасын меңгереді; Туризмнің формалары мен түрлерімен танысады, 

мектептегі туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін, экскурсияның түрлерін Мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарының әдістемесін меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Географияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна 
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Курсты оқытудың мақсаты:  студенттердің жеке тұлға ретіндегі еркін шығармашылық ойларын, өз іс-

әрекетінің нәтижелерін ой елегінен өткізіп, қорытынды шығара білуге дағдыландыру, әр түрлі ақпараттық дерек 

көздерімен жұмыс істей отырып, оқу материялдарын талдап нақтылап, жүйелеп ең қажеттілерін оқушыларға 

жеткізудің жаңа әдістемері жөніндегі тұрақты теориялық білімді меңгерту, алған білімді дидактикалық, 

әдістемелік, когнитивті    және  коммуникативті қызметінде іс жүзінде пайдалану, зерттеу   дағдыларын 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бірінші тарауда географиялық білімді меңгертіп іскерлік дағдыларды 

қалыптастырудағы балалардың жас ерекшелігі мен қабылдау мүмкіндігін ескерудің маңызы, мектеп географиясы 
мазмұнының құрамдас бөліктері, оқытудың әдістерін , сабақтың формаларын, мұғалімнің сабаққа дайындығына 

қойылатын талаптарды, негізгі оқу құралдарымен жұмыс істеу әдістері  және олардың оқушыларды қарқынды ой 

әрекетіне жұмылдырып, қызығушылықтарын арттырудағы маңызы қарастырылып, негізгі түсініктерге талдау 

жасалады. Екінші тарауда  география курстарында жүргшізілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, жеке 

пәндердің құрылымы мен мазмұны, сабақтарды ұйымдастыру формалары мен оларға қойылатын талаптар  

физикалық география, экономикалық және әлеуметтік география курстарында негізгі  түсініктерді терең 

меңгертіп, географиялық заңдылықтарды, үрдістер мен құбылыстарды ашып көрсетуге мүмкіндік жаңа 

технологияларды сабақтарда пайдаланудың маңызы қарастырылады. Курс студенттерге географиялық 

ұғымдармен түсініктерді меңгертіп, заңдылықтарды қалыптастырудың жаңа тиімді әдіс-тәсілдерімен 

технологияларының түрлерін оқушылардың танымдық қарқындылығын арттыру мен оқу үрдісін тиімді 

басқарудың жолдарын, ақыл-ой әрекетінің тәсілдерін меңгертуді көздейді. Оқу үрдісінде географиялық білім мен 

іскерлік-дағдылар тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстар барысында оқытылатын әр тақырыпқа 
студенттердің өз бетімен көрсету құралдарын, хабарламалар мен баяндамалар, жобалар дайындау, статистикалық 

және графиктік кестелерге, экономикалық карталарға талдау жасап ой қорытындыларын шығару   барысында 

қалыптасады.  

Пререквизиттері: Географиялық білім беруді цифрландыру  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А. түйінді құзіреттіліктер. -кәсіби қызыметте қолданатын географиялық білім 

негіздерін меңгереді; - алған білім негіздерін жоғарғы сыныптарда оқушылардың  экономикалық-географиялық 

білім мен іскерлік-дағдыларды қалыптастыру тәсілдерін меңгеру және оны іс жүзінде пайдаланады. б. пәндік 

құзіреттіліктер. -экономикалық-географиялық түсініктерді оқушыларға терең  түсіндіріп, танымдық 

белсенділіктерін арттыруға мүмкіндік беретін білім негіздерін, дидактикалық шарттар мен қарым-қатынас 

стратегияларын меңгеру-мектепте сабақ беру барысында заманауи инновациялық технологияларды меңгереді; - 
педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдыру, тақырыптық карталарды, статистикалық және графиктік 

кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игеру; - пән бойынша бақылау-бағалау материалдарын 

дайындауға қаблетті болады. в. арнайы құзіреттіліктер. - география пәні мұғалімінің кәсіби қызметіне қажетті   

теориялық білім, іскерлік-дағдылар, зерттеу және оқыту әдіс-тәсілдерін меңгереді; - география сабақтарында 

білімді, оқытудың әдіс-тәсілдерін түрлендіру дағдыларын меңгереді; - кәсіби деңгейі жоғары педагогтардың 

тәжірибелерін оқып-үйренеді, жинақтап іс жүзінде пайдалануға қаблетті болады; - стандартты емес балама 

шешімдерді табу дағдыларын меңгереді, сын тұрғысынан ойлауды, жасампаздықпен шешуге қаблетті болады; - 

географиялық білім беру саласындағы нормативті құжаттардағы білімдерді (пән бойынша стандарттар, 

бағдарламаларды меңгереді, оқу-әдістемелік құжаттарды жасауға қаблетті болады. 

 

12.1. Модуль – Жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тарих мамандығына даярланатын студенттерге ХІХ ғасырда жүзеге 

асырылған және қазақ қоғамының әлеуметтік, саяси, құқықтық өмірінде және әкімшілік-территориялық 

құрылымында үлкен өзгерістер туындатқан әкімшілік реформаларды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы патша үкіметінің әкімшілік реформаларын 

жүргізудің алғы шарттары мен салдарлары. Мәселе бойынша белгілі тарихи деректер мен еңбектерді зерттеу. 

Аймақтағы патша үкіметі реформасының мақсатын ашу, оған талдау және тарихи мәні. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Этнология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Реформалар енгізген территориялық бөліністерді өлкелерге бөліп 

ажыратуды және мақсатын айқындауды үйренеді; В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты жөнінде білімін 

толықтырады; мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды қолданады; С. ХІХ ғ. Қазақстан 

экономикасын тарихымен танысады; Д. Қазақстандағы әкімшілік реформалар тарихын меңгереді және 

әдістемелік білім мен қолданбалы дағдыларға ие болады; Е. Патша үкіметінің қазақ еліне қатысты саясаты 

жөнінде терең білім меңгереді; Қазақстан тарихының концептуалды өзгерістерін сараптай білу, деректік 

материалдармен жұмыс жасау іскерлігіне дағдыланады. 
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12.2. Модуль -Шет елдер және Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы әкімшілік  реформалар 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тарих мамандығына даярланатын студенттерге ХІХ ғасырда жүзеге 

асырылған және қазақ қоғамының әлеуметтік, саяси, құқықтық өмірінде және әкімшілік-территориялық 

құрылымында үлкен өзгерістер туындатқан әкімшілік реформаларды зерттеу болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны : Қазақстан территориясындағы патша үкіметінің әкімшілік реформаларын 

жүргізудің алғы шарттары мен салдарлары. Мәселе бойынша белгілі тарихи деректер мен еңбектерді зерттеу. 

Аймақтағы патша үкіметі реформасының мақсатын ашу, оған талдау және тарихи мәні. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Этнология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Реформалар енгізген территориялық бөліністерді өлкелерге бөліп 

ажыратуды және мақсатын айқындауды үйренеді; В. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты жөнінде білімін 

толықтырады; мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды қолданады; С. ХІХ ғ. Қазақстан 

экономикасын тарихымен танысады; Д. Қазақстандағы әкімшілік реформалар тарихын меңгереді және 

әдістемелік білім мен қолданбалы дағдыларға ие болады; Е. Патша үкіметінің қазақ еліне қатысты саясаты 

жөнінде терең білім меңгереді; Қазақстан тарихының концептуалды өзгерістерін сараптай білу, деректік 

материалдармен жұмыс жасау іскерлігіне дағдыланады. 
 

12.3. Модуль -Шет елдер және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Отандық тарихтың өзекті мәселелерінің бірі болып табылатын патша 

үкіметінің Қазақстандағы қоныстандыру саясатының көлеңке тұстарын тереңірек талдап, шынайы тарихи баға 

беру, қоныстандырудың жоспарымен таныстыру, Қазақстан халықтарының құрамы мен шаруашылығына 

тигізген өзгерістер тарихын оқып-зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Патша өкіметінің ресми қоныстандыру саясатының негізінде жүзеге асқан шаруалар 
отарлауы, оның қазақ қоғамына тигізген саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани зардаптары. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Этнология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Патша үкіметінің отарлық саясаты ұғымының мағынасын түсіну; жаңа 

замандағы Қазақстан тарихы бойынша меңгерген білімін тұжырымдау; В. Деректермен жұмыс жасау, талдау, 

салыстыру және қорытынды ой-тұжырым жасай білуі шарт; Ресей тарихы пәндерінің негізгі ілімдерін білуге тиіс. 

С. Патша үкіметінің қоныстандыру саясатының саяси және экономикалық қажеттілігін ажыратуды және 

мақсатын айқындауды үйренеді; Д. Орыс шаруаларын қоныстандыру мәселесіне қатысты түпнұсқа мәтіндермен 

жұмыс жасайды; қазақ жеріндегі қоныстандыру саясатының себептері мен салдарларын айқындауды үйренеді; 

Е. Мәселеге қатысты ғылыми тұжырымдар мен көзқарастарды қолданады. 

 

13.1. Модуль - Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, өзіндік шаруашылық 

ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен үйлесімділігін зерттеуді, 

экономикалық аудандарын, Қазақстанның дүниежүзіндегі басқа елдермен экономикалық байланыстарын, 

қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын оқытуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының ерекшеліктері, оның 

экономика  дамуына  әсері. Еліміздің аумағының көлемі, халқының саны, табиғат байлығының түрлері мен қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының өнім көлемінен ТМД мен әлемде алатын орны. Қазақстан табиғатына 
тән ерекшеліктер, оның шаруашылыққа әсері. Табиғат ресурстарының алуан түрлілігі, оның  оның 

шаруашылықтың энергетикалық және шикізаттық  базасы екендігі. Табиғатты  қорғау, оның ресурстарын 

ұтымды пайдалану. Қазақстанның халқы және еңбек ресурсы. Қазақстан шаруашылығының дамуы мен 

орналасуы. Қазақстан өнеркәсібінің салалық құрлымы, алатын орны, оның даму жайы. Қазақстанның 

энергетикалық ресурстары, оның түрлері және өнеркәсіптегі орны, қазіргі даму жайы. Қоғамдық өндірісті 

ұйымдастырудың  формалары. Қазақстан аумағы экономикалық аудандастыру.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, Өнеркәсіп географиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 



134 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі және 

оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат 

ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсіну - 

Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, пайдалы қазбалардың қоры, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің көлемінен елдер арасындағы алатын орнын анықтайды. Шаруашылықтың маңызды салалары мен 

салааралық кешендерін меңгереді Қазақстанның әрбір  экономикалық  аудандарының табиғат жағдайлары мен 

ресурстарының ерекшеліктері, құрамы, шаруашылыққа мамандануы, даму мәселелері, ірі территориялық-

өндірістік кешендері және өнеркәсіптік тораптары бойынша сараптама жасай алады. Көліктің түрлері, шикізат 
пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және мемлекетаралық 

экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 

шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 
Пререквизиттері: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе, Әлеуметтану, Қазіргі дүние географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасау; В. Саяси географияның теориялық 

негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық өзгерістерді  біледі. 

С.Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – географиялық 

жағдайларға сараптама жасайды; - Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  және олардың 

ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың проблемаларын 

оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау әдістерін меңгереді; 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және 
ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

13.2. Модуль – ТМД-ның  физикалық және экономикалық географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: «география» мамандығы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән болып 

оқытылады.ТМД-ың экономикалық-географиялық сипаттамасын, шаруашылық ерекшеліктерін, өзіндік өңірлік 

айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаты. ТМД-ың халық 
шаруашылығының жалпы сипаты.  ТМД-ың экономикалық аудандары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздерімен, Геология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.ТМД-ың жер көлемі, халқының саны, табиғат ресурстарының қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемінен дүниежүзінде алатын орны; В.ТМД-ың табиғатының 

өзіне тән ерекшелігі және табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы 

мен дамуына әсері;С. халықтың саны, орналасуы, ұлттық құрамы, ұлтаралық қатынастар мәселелері; 

шаруашылықтың маңызды салалары сала аралық кешендері. ТМД-ың әлемдегі орны мен рөлі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 
Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүниежүзінің экономикалық-географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 

шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын қазіргі тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді. Бірінші модульде 

дүниежүзіне жалпы шолу, екінші модульде дүниежүзінің аймақтарына сипаттама беру қарастырылған. 

Пререквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, Әлеуметтану, Қазіргі дүние географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Теориялық білім мен практикалық тәжірибеге негізделген өздерінің 

көзқарастарын қорғауға, түрлі физикалық және экономикалық-географиялық процестер мен құбылыстардың 

нәтижесінде қалыптасатын территориялардың географиялық бейнесін жасайды; В. Саяси географияның 

теориялық негізі мен әдіснамалық  аппаратын, дүниежүзінің саяси картасындағы сандық және сапалық 

өзгерістерді  біледі. - Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – 

географиялық жағдайларға сараптама жасайды; С. Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  

және олардың ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; табиғатты пайдаланудың 

проблемаларын оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау 
әдістерін меңгереді; қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану саласында әртүрлі нормативтік 

құжаттарды және ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 

 

13.3. Модуль - Дүниежүзінің экономикалық геогарфиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курстың қысқаша сипаттамасы :«география» маманды.ы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән 

болып оқытылады. Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасын, шаруашылық ерекшеліктерін, 

өзіндік өңірлік айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаты. Қазақстан халық 
шаруашылығының жалпы сипаты.  Қазақстанның экономикалық аудандары 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография топография негіздерімен  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, табиғат ресурстарының қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемінен дүниежүзінде алатын орны; В.Қазақстан 

табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының 

орналасуы мен дамуына әсері;С. халықтың саны, орналасуы, ұлттық құрамы, ұлтаралық қатынастар мәселелері; 

шаруашылықтың маңызды салалары сала аралық кешендері. Қазақстанның экономикалық аудандарына 

экономикалық-географиялық сипаттама беру және өзара салыстырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық  географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Дүниежүзінің экономикасына сипаттама беру.экономикалық географияның 

негізгі идеялары мен тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Халықаралық экономикалық қатынас. Адамзаттың ғаламдық проблемалары. Дүние 

жүзінің дамыған елдері. Дүние жүзінің өтпелі экономикалық сипаттағы елдері. Дүние жүзінің дамушы елдері. 

Дүние жүзілік экономикалық байланыстар. Экономикалық ынтымақтастық және жаһандану үрдісі. Халықаралық 

экономикалық интеграция. 

Пререквизиттері: Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Дүние жүзінің оның аймақтарының табиғат жағдайлары мен ресурстары. 
ҒТР кезеңіндегі дүние жүзілік шаруашылық және географиялық еңбек бөлінісі. Аймақтар мен жекелеген елдердің 

территориялық және салалық шаруашылық құрылымы. Дамыған және дамушы елдер; Адамзаттың ғаламдық 

және аймақтық проблемалары, олардың туындауының себеп-салдарлары жайында. саяси географияның 

теориялық ережелері негізінде дүние жүзінің саяси картасындағы өзгерістерге сипаттайды; аймақтардың 

дамуындағы саяси-географиялық факторлардың ара қатынасына талдау жасайды; түрлі дерек көздерін 

пайдаланып, аймақтар мен елдерге кешенді түрде экономикалық-географиялық сипаттама бере біледі. Сыртқы 

экономикалық байланыстарды халықаралық реттейді, мемлекетаралық интеграция мен оларды үйлестіруші 

ұйымдар, әлемдік қауымдастықтағы жаңаша ынтымақтастық қатынастарды орнату мәселелерін талдай біледі; 

аймақтар мен елдердің геосаяси жағдайына шаруашылық тұрғысынан баға береді; дүние жүзінің жекелеген 

аумақтарының табиғат жағдайлары мен ресурстарын шаруашылық іс-әрекетімен өзара байланыстыра талдай 

біледі. 
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5.1. Модуль– Философиялық құқықтық және тарихи білімдер, дене тәрбиесі, 13 кредит  

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5/5 

БП ТК Etn 2206 Этнология 3 3/3 

ЖБП ТК КN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

5.2. Модуль–Философиялық, тарихи білімдер дене тәрбиесі және жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері, 13 кредит 

ЖБП МК Fil 2107 Философия  3 5/5 

БП ТК Etn 2206 Этнология 3 3/3 

ЖБП ТК SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  3 5/5 

6.1. Модуль  - Тілдік пәндер және тарихи пәндер, 20 кредит 

БП ТК ZhZKT 2207 Қазақстанның жаңа заман тарихы  3 5/5 

БП ТК MCODZh 2208 Мұрағатты цифрландыру және оның даму жолдары  3 5/5 

БП ЖК KKKT 2209 Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы  4 5/5 

БП ТК  TMBShT 2210 Тарих мамандығына бағытталған шет тілі  4 5/5 

6.2. Модуль -Тілдік пән, тарихи пәндер түрлері және жаһандану үдерістері, 20 кредит 

БП ТК ZhU:TK  2207 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 3 5/5 

БП ТК Muz 2208 Музейтану 3 5/5 

БП ЖК KKKT 2209 Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы  4 5/5 

БП ТК  TMBOT 2210 Тарих мамандығына бағытталған орыс  тілі  4 5/5 

7.1.Модуль– Еуропа-Америка, түркі тарихы және өндірістік практика, 23 кредит 

БП ТК EAEZhZT 2211 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы  3 5/5 

БП ТК TО 2212 Түркі өркениеті 4 5/5 

БП ТК ТHТ 2213 Түркі халықтарының тарихы 4 5/5 

БП ТК GZN 2214 Ғылыми зерттеу негіздері  4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

7.2. Модуль –Шығыс елдерінің тарихы және саяси ілімі, 23 кредит 

БП ТК ShEZhZT 2211 Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы  3 5/5 

БП ТК SIT 2212 Саяси ілімдер тарихы 4 5/5 

БП ТК KBОК 2213 Қазақ билері: өмірі мен қызметі 4 5/5 

БП ТК МІКSP 2214  Жастар саясаты  4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

 

5.1. Модуль – Философиялық құқықтық және тарихи білімдер, дене тәрбиесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: этностың өмірімен байланысты, оның ішінде этникалық психология, 
этномәдениет, антропогенез және этногенез, этностарды жіктеу мәселелеріне қатысты барлық проблемаларды, 

сондай-ақ ғылым ретіндегі этнологияның қалыптасуын, негізгі этнологиялық мектептер мен бағыттардың 

сипатын, әлем халықтары және қазақ этносының этнографиясын зерттейтін маңызды гуманитарлық пән ретіндегі 

этнологияны зерттеп оқу.  

Курстың қысқаша мазмұны: әлем халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктерін, сол 

ерекшеліктердің дамуын, сондай-ақ Жер шары халықтарының пайда болу (этногенез), таралу (этникалық 

география) және мәдени-тарихи өзара қарым-қатынастарын зерттейтін тарих ғылым ретіндегі этнология туралы 

жүйелі білімдер беру; жас маманның жалпы және кәсіби эрудициясының дамуына ықпал ету.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Ежелгі дүние және ортағасырлар тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Этнология пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 
В.Этнографиялық деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс 

проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау 
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қабілеттілігі;Д. Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-

әрекетте Этнографияның даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 
пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға 

да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы  

Постреквизиттері: Саяси ілімдер тарихы 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 
әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

5.2. Модуль – Философиялық, тарихи білімдер дене тәрбиесі және жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  
Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы мектеп курсы  

Постреквизиттері: Саяси ілімдер тарихы 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; 
жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, 

мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын қолдану. 

 

6.1. Модуль  - Тілдік пәндер және тарихи пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Исмагулов Ұ.Ш.      

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерді жаңа замандағы Қазақстан тарихының теориялық білімдерімен 

қаруландыра ХҮІІІ-ХХ ғасырдың басындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның Ресейге бодан болу мәселесі. Қазақ-жоңғар қатынастары. 
Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілістер. Әкімшілік-территориялық реформалар. ХХ ғасыр басындағы Қазақстан. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. ХҮІІІ-ХХ ғасыр басындағы Қазақстан тарихының мәселелерін білуі және 

түсінуі; В. тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі; С. тарихи 

фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше жұмыстана 

білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы 

бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның 

ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы;  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұрағатты цифрландыру және оның даму жолдары.  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.    

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін мұрағат мекемелерінің маңызы, 

сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, мұрағат құжаттары пайдаланудың қажеттігі, мұрағат ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: мұрағат мекемелерінің маңызы, мұрағат қорлары және олардың түрлері, мұрағат 

қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, мұрағат ісінің түсініктері. Мұрағатты цифрландыру 
жолдары және оның қажеттілігі.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Қазақстанда музей ісінің дамуы, Қосалқы тарихи пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; тарихи метрология, 

генеалогия, хронология, фалеристиканы білуі;В. түрлі тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, 

ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы;С. тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, 

оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы;Д. түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи ескерткіштерді, елтаңбаларды, мөрлерді және т.б. зерттеу 

икемділігі; Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; жаңашылдық пен 

өзгерісті позитивті қабылдауы. Түлектердің құжаттар құндылығын жасақтау және сараптау, оларға ғылыми-

анықтамалық аппарат, құжаттардың сақталуын және оларды түрлі мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ мұрағаттық 

құқық, менеджмент және маркетинг мәселелерінде білімдерін қолдану қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Исмагулов Ұ.Ш.      

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге кеңестік кезеңдегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

тарихы туралы білім беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақпан және қазан төңкерістерінен кейінгі қоғамдық-саяси жағдай. Қазақстанда 

кеңес өкіметіінң орнауы. 1920-1930 жылдардағы Қазақстан. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан. 

Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан. Тоқырау жылдарындағы Қазақстан. Қайта құру кезеңіндегі Қазақстан.  

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан әлемдік қауымдастықта. Қазақстан тарихының деректемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихының мәселелерін білуі және түсінуі; В. 

тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі; С. тарихи фактілерді 

талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи 

материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша 

терминдер мен ұғымдарды қолдануы, алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы 

және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете алуы;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мамандық бойынша шет тілі 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге тарих мамандығына бағытталған тілінен пәнінен кеңінен 
мәліметтер беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарих мамандығына бағытталған шет тілінің терминдері. Шет тілінің деңгейлері.  

Пререквизиттері:  Шетел тілі, Қазақстан қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан әлемдік қауымдастықта.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарих мамандығына бағытлаған шет тілінің терминдерін білуі;  В.Түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен бірігу қабілеті; С. Әлем халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктері 

туралы жүйелі білімдерді қолдана білуі; Д.Этногенез, Жер шары халықтарының мәдени-тарихи өзара қатынасын 

зерттеу қабілеттілігі; Жалпы және кәсіби эрудицияны дамытуға қабілеттілігі; Е.Батыс Қазақстанда тарихи және 

мәдени ескерткіштерді анықтау және оларды тәрбие жұмысында қолдану қабілеттілігі  

 

6.2. Модуль -Тілдік пән, тарихи пәндер түрлері және жаһандану үдерістері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 

кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде жаһандану үдерістері туралы жан-жақты білім беру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
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Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі;В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 

және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Жаһандану 

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Музейтану  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін музей мекемелерінің маңызы, 

сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, музей құжаттарын пайдаланудың қажеттігі, музей ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Музейтану курсының мақсат-міндеттері, музей мекемелерінің маңызы, музей 

қорлары және олардың түрлері, музей қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, музей ісінің 

түсініктері. 

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Қазақстанда музей ісінің дамуы, Қосалқы тарихи пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музейтанудың жалпы мәселелерін білуі;В. Музей ісіне  қатысты ақпаратты 

жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық 
бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Музейтану тарихына қатысты материалдарды 

жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Музей деректерін  қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тарих мамандығына бағытталған орыс тілі 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге тарих мамандығына бағытталған орыс тілінен пәнінен кеңінен 

мәліметтер беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарих мамандығына бағытталған орыс тілінің терминдері. Орыс тіліндегі құжаттар.  

Пререквизиттері:  Орыс тілі, Қазақстан қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан әлемдік қауымдастықта.  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарих мамандығына бағытлаған шет тілінің терминдерін білуі;  В.Түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен бірігу қабілеті; С. Әлем халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктері 

туралы жүйелі білімдерді қолдана білуі; Д.Этногенез, Жер шары халықтарының мәдени-тарихи өзара қатынасын 

зерттеу қабілеттілігі; Жалпы және кәсіби эрудицияны дамытуға қабілеттілігі; Е.Батыс Қазақстанда тарихи және 

мәдени ескерткіштерді анықтау және оларды тәрбие жұмысында қолдану қабілеттілігі 

 

7.1.Модуль – Еуропа-Америка, түркі тарихы және өндірістік практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы .  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.    
Курстың қысқаша сипаттамасы: студенттерге Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихынан 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Еуропа және Америка елдері. Еуропа елдеріндегі 

буржуазиялық революциялар. Америка материгіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. Жаңа замандағы халықаралық 

қатынастар. Бірінші дүниежүзілік соғыс жыладырндағы Еуропа және Америка еледрі.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Қазақстан қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 
қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі өркениеті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., доцент Ізбасарова Г.Б.    

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге түркі өркениетінің тарихынан кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі қағанаты. Түріктердің рухани және материалдық мәдениеті.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері:Әлемдік өркениеттер, Қазақтардың көшпелі өркениеті.  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі;түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 

сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. 

түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 
материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы 

туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 

заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері:Қосалқы тарихы пәндер, Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі, Алаш қозғалысының 
тарихы.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері. 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Исмагулов Ұ.Ш. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:Курста ғылыми жұмыс түрлерін, жұмысты дайындау бағыттарын, материал 

жинақтау және оны сұрыптау, сыни талдау қыр-сырларын қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеудің мақсаты. Ғылыми зерттеудің түрлері. Ғылыми зерттеу 

жұмыстарының әдіс-тәсілдері. 

Пререквизиттері:  Археология, мамандыққа кіріспе, алғашқы қоғам тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы, Әлемдік өркениеттер.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. көркем мәдениет негіздерін, өнер, архитектура, археология, этнография 

тарихын білуі болашақ мамандарға өзінің өлкесінің тарихи және мәдени ескерткіштерін айқындауға және оларды 
тәрбие жұмыстарында пайдалануға көмектеседі, тарих ғылымының категориясы мен методологиясын білуі және 

түсінуі;В. тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі; 

С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше 

жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам 

тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық 

қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете 

алуы;  

7.2. Модуль –Шығыс елдерінің тарихы және саяси ілімі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.    
 Курстың қысқаша сипаттамасы: студенттерге Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихынан 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жаңа заман қарсаңындағы Еуропа және Америка елдері. Еуропа 

елдеріндегі буржуазиялық революциялар. Америка материгіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. Жаңа замандағы 

халықаралық қатынастар. Бірінші дүниежүзілік соғыс жыладырндағы Еуропа және Америка еледрі.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Қазақстан қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 
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С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Саяси ілімдер тарихы 

Бағдарлама авторы: тарих магистрі, оқытушы Сарбаев А.Б.  
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық дамудың түрлі сатыларындағы саяси ілімдердің тарихын оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түрлі саяси ілімдерді сипаттау, олардың мемлекеттік құрылыс пен басқаруға 

жасаған ықпалын талдау.  

Пререквизиттері:  Археология, Мамандыққа кіріспе, Алғашқы қоғам тарихы 

Постреквизиттері: Әлемдік өркениеттер. Қазақтардың көшпелі өркениеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. түрлі саяси ілімдер өкілдері туралы түсінігінің болуы; В. Түрлі саяси ілімдер 

өкілдерінің биографиясын, саясаткерлердің, көшбасшылардың революциялық идеяларын тарихи оқиғаларды 

зерттеу барысында қолдана білуі;   С. монографияларды, ғылыми мақалаларды және оқу құралдарын қолдануы; 

Д. деректерден ақпараттарды жалпылауы және талдауы; Е. тарихи деректермен жұмыс жасау білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ билері: өмірі мен қызметі 
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы : Жаңа замандағы қазақ қоғамындағы билер институтының рөлін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа замандағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттар. Билер және олардың 

қоғамда алатын орны. Билердің атқарған қызметтері.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері:Қосалқы тарихы пәндер, Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі, Алаш қозғалысының 

тарихы.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі;мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі;түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 
сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. 

түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 

материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жастар саясаты 

Бағдарлама авторы: тарих магистрі, оқытушы Сарбаев А.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы : студенттерге жастар саясаты туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Түрлі саяси ілімдерді сипаттау, олардың мемлекеттік құрылыс пен басқаруға 
жасаған ықпалын талдау. Жастар саясаты және оның мәні. Мемлекеттік жастар саясатының тарихы.  

Пререквизиттері:  Археология, мамандыққа кіріспе, алғашқы қоғам тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы, Әлемдік өркениеттер.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. түрлі саяси ілімдер өкілдері туралы түсінігінің болуы; В. Түрлі саяси ілімдер 

өкілдерінің биографиясын, саясаткерлердің, көшбасшылардың революциялық идеяларын тарихи оқиғаларды 

зерттеу барысында қолдана білуі; С. монографияларды, ғылыми мақалаларды және оқу құралдарын қолдануы; 

Д. деректерден ақпараттарды жалпылауы және талдауы; Е. тарихи деректермен жұмыс жасау білуі. 

 

6В02201-ТАРИХ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1.Модуль - Ғылыми негіздері және тарихи пәндер, оқу практикасы, 21 кредит 

БП ЖК KTP 2204 Қосалқы тарихи пәндер 4 6/6 

БП ТК GZN 2205 Ғылыми зерттеу негіздері 3 5/5 
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КП ЖК  Etn 2301 Этнология 3 5/5 

БП ТК  MCODZh 2206 Мұрағаттануды цифрландыру және оның даму жолдары  3 5/5 

5.2.Модуль - Тарихи пәндер және жаһандану мәселелері, 21 кредит 

БП ЖК KTP 2204 Қосалқы тарихи пәндер 4 6/6 

БП ТК ZhUTKZ 2205 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман  3 5/5 

КП ЖК  Etn 2301 Этнология 3 5/5 

БП ТК  Мuz 2206  Музейтану  3 5/5 

6.1.Модуль - Қазақстан тарихы және түркі халықтары, 18 кредит 

БП ТК THT 2207 Түркі халықтарының тарихы 4 6/6 

БП ТК KZhZT 2208 Қазақстанның жаңа заман тарихы  3 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.2.Модуль - Түркі өркениеті және қазақ шежіресі, 18 кредит 

БП ТК TO 2207 Түркі өркениеті 4 6/6 

БП ТК KSh 2208 Қазақ шежіресі  3 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

7.1.Модуль - КСРО, ҚР тарихы, тарихи пәндер және өркениеттер,  22 кредит 

БП ТК  MOAGGZhO 

2209 

Музеелогия және оның әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі орны  

3 5/5 

КП ЖК  KRKA 2302 Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта  4 6/6 

КП ЖК KSROT 2303 КСРО тарихы  4 6/6 

КП ЖК FO 2304  Әлемдік өркениеттер  3 5/5 

7.2.Модуль - Қосалқы тарихи пәндер және өркениеттер,  22 кредит 

БП ТК  MZhZh 2209 Музейлердің жасақталу жолдары  3 5/5 

КП ЖК  KRKA 2302 Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта  4 6/6 

КП ЖК KSROT 2303 КСРО тарихы  4 6/6 

КП ЖК FO 2304  Әлемдік өркениеттер  3 5/5 

 

5.1.Модуль - Ғылыми негіздері және тарихи пәндер, оқу практикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қосалқы тарихи пәндер 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге қосалқы тарихи пәндер және олардың тарихи білім жүйесіндегі 
ролі туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Хронология. Метрология. Нумизматика. 

Пререквизиттері:Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Қазақстанда музей ісінің дамуы, Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; тарихи метрология, 

генеалогия, хронология, фалеристиканы білуі;В. түрлі тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, 

ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы;С. тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, 

оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы; Д. түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи ескерткіштерді, елтаңбаларды, мөрлерді және т.б. зерттеу 

икемділігі; Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; жаңашылдық пен 

өзгерісті позитивті қабылдауы. Түлектердің құжаттар құндылығын жасақтау және сараптау, оларға ғылыми-
анықтамалық аппарат, құжаттардың сақталуын және оларды түрлі мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ мұрағаттық 

құқық, менеджмент және маркетинг мәселелерінде білімдерін қолдану қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері. 

Бағдарлама авторы:т.ғ.д., доцент Исмагулов Ұ.Ш. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:Курста ғылыми жұмыс түрлерін, жұмысты дайындау бағыттарын, материал 

жинақтау және оны сұрыптау, сыни талдау қыр-сырларын қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеудің мақсаты. Ғылыми зерттеудің түрлері. Ғылыми зерттеу 

жұмыстарының әдіс-тәсілдері. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Жаңа және қазіргі заман тарихы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. көркем мәдениет негіздерін, өнер, архитектура, археология, этнография 

тарихын білуі болашақ мамандарға өзінің өлкесінің тарихи және мәдени ескерткіштерін айқындауға және оларды 

тәрбие жұмыстарында пайдалануға көмектеседі, тарих ғылымының категориясы мен методологиясын білуі және 

түсінуі;В. тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге қабілеттілігі; 
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С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше 

жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, алғашқы қауымдық қоғам 

тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, алғашқы қауымда, рулық құрылыс, алғашқы қауымдық 

қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете 

алуы;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: этностың өмірімен байланысты, оның ішінде этникалық психология, 

этномәдениет, антропогенез және этногенез, этностарды жіктеу мәселелеріне қатысты барлық проблемаларды, 

сондай-ақ ғылым ретіндегі этнологияның қалыптасуын, негізгі этнологиялық мектептер мен бағыттардың 

сипатын, әлем халықтары және қазақ этносының этнографиясын зерттейтін маңызды гуманитарлық пән ретіндегі 

этнологияны зерттеп оқу.  

Курстың қысқаша мазмұны: әлем халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктерін, сол 

ерекшеліктердің дамуын, сондай-ақ Жер шары халықтарының пайда болу (этногенез), таралу (этникалық 

география) және мәдени-тарихи өзара қарым-қатынастарын зерттейтін тарих ғылым ретіндегі этнология туралы 

жүйелі білімдер беру; жас маманның жалпы және кәсіби эрудициясының дамуына ықпал ету.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 
қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Этнология пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; В. 

Этнографиялық деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс 

проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау 

қабілеттілігі;Д. Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-

әрекетте Этнографияның даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұрағатты цифрландыру және оның даму жолдары.  

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.    

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін мұрағат мекемелерінің маңызы, 
сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, мұрағат құжаттары пайдаланудың қажеттігі, мұрағат ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: мұрағат мекемелерінің маңызы, мұрағат қорлары және олардың түрлері, мұрағат 

қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, мұрағат ісінің түсініктері. Мұрағатты цифрландыру 

жолдары және оның қажеттілігі.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Қазақстанда музей ісінің дамуы, Қосалқы тарихи пәндер, Қазақстанның жаңа және қазіргі 

заман тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; тарихи метрология, 

генеалогия, хронология, фалеристиканы білуі;В. түрлі тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, 

ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы;С. тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, 
оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы;Д. түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи ескерткіштерді, елтаңбаларды, мөрлерді және т.б. зерттеу 

икемділігі; Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; жаңашылдық пен 

өзгерісті позитивті қабылдауы. Түлектердің құжаттар құндылығын жасақтау және сараптау, оларға ғылыми-

анықтамалық аппарат, құжаттардың сақталуын және оларды түрлі мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ мұрағаттық 

құқық, менеджмент және маркетинг мәселелерінде білімдерін қолдану қабілеттілігі. 

 

5.2.Модуль - Тарихи пәндер және жаһандану мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 
Курстың қысқаша сипаттамасы: мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай кредиттік оқу 

жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде жаһандану үдерістері туралы жан-жақты білім беру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері:Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта.   
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі;В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 

және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Жаһандану 

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музейтану  
Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін музей мекемелерінің маңызы, 

сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, музей құжаттарын пайдаланудың қажеттігі, музей ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Музейтану курсының мақсат-міндеттері, музей мекемелерінің маңызы, музей 

қорлары және олардың түрлері, музей қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, музей ісінің 

түсініктері. 

Пререквизиттері:  Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:  Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музейтанудың жалпы мәселелерін білуі;В. Музей ісіне  қатысты ақпаратты 

жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық 
бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Музейтану тарихына қатысты материалдарды 

жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Музей деректерін  қолдана білуі.      

 

6.1.Модуль - Қазақстан тарихы және түркі халықтары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы 

Бағдарлама авторы:т.ғ.к. Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы:Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі түркі халықтарының тарихы 

туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Түркі халықтары ежелгі және ортағасырларда. Түркі халықтары жаңа және қазіргі 
заман дәуірінде. Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы 

ынтымақтастығы.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері: Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі, Алаш қозғалысының тарихы.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 
халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы   

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге Қазақстанның жаңа заман тарихынан кеңінен мәлімет беру. 

Қазақ-жоңғар, қазақ-орыс қатынастары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХҮІІІ ғасыр басындағы Қазақстан.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері: Қазақтардың көшпелі өркениеті.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 
тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі;түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 

сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. 

түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 

материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    
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6.2.Модуль - Түркі өркениеті және қазақ шежіресі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркі өркениеті 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге түркі өркениетінің тарихынан кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі қағанаты. Түріктердің рухани және материалдық мәдениеті.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   
Постреквизиттері: Қазақтардың көшпелі өркениеті.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі;түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 

сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. 

түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 

материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақ шежіресі  

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге қазақ шежіресі тарихынан кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ шежірелері. Шежіренің тарихи дерек ретіндегі мәні. ХІХ-ХХ ғасыр 

басындағы жарық көрген шежірелер. Шежіре-ауызша тарих айту дәстүрі.   

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері: Қазақтардың көшпелі өркениеті.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі;түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 
сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. 

түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 

материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

7.1.Модуль - КСРО, ҚР тарихы, тарихи пәндер және өркениеттер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музееология және оның әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны   

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 
Курстың қысқаша сипаттамасы: Музееология және оның әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі 

орны туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Музееология. Музейтану курсының мақсат-міндеттері, музей мекемелерінің 

маңызы, музей қорлары және олардың түрлері, музей қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, 

музей ісінің түсініктері. 

Пререквизиттері: Архелогия, Ежелгі дүние және ортағасырлар тарихы  

Постреквизиттері:  Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. Қазақстанда музей ісінің дамуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музейтанудың жалпы мәселелерін білуі;В. Музей ісіне  қатысты ақпаратты 

жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық 

бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Музейтану тарихына қатысты материалдарды 

жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Музей деректерін  қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан, Қазақстанның сыртқы 

саясаты туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның тәуелсіздік алуы. Қазақстанның сыртқы сачсатының қалыптасуы. 

Халықаралық ұйымдармен байланыс. Жекелеген шетелдермен дипломатиялық байланыстардың орнатылуы.   

Пререквизиттері: Саясаттану, Археология 
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Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі және тарихнамасы, Қазіргі замандағы Еуропа және 

Америка тарихы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Қазақстанның сыртқы 

саясатын білуі. білуі; В. Қазақстанның нақты тарихын пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік 

өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау 

қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал 

шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал 

шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік 
аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша 

ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру 

қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: КСРО тарихы 

Бағдарлама авторы: Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: КСРО-ң құрылғанынан және өмір сүруін тоқтатқанға шейінгі аралықтағы 

тарихын игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: КСРО-ның құрылуы. Кеңес-Герман соғысы. КСРО-дағы тың игеру. Тоқырау 

жылдарындағы КСРО. Қайта құру. КСРО-ның ыжырауы, ТМД-ның құрылуы.  

Пререквизиттері: Архелогия, Ежелгі дүние және ортағасырлар тарихы 
Постреквизиттері:Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.КСРО тарихына қатысты әдебиеттерге тарихинамалық талдау:В,Тарихи 

әдебиеттерге деректемелік талдау;С. Кеңестік кезеңде жазылған әдебиеттерге сыни талдау жасай білу;Д.Тарихи 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасай білу; Е.Тарихи деректерге талдау жасай білу;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік өркениеттер 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге түркі өркениетінің тарихынан кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі антикалық өркениет. Ежелгі шығыс өркениеті.  
Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі және тарихнамасы, Қазақстан Республикасы дүниежүзілік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 
тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

7.2.Модуль - Қосалқы тарихи пәндер және өркениеттер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музейлердің жасақталу жолдары 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Музееология және оның әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі 

орны туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Музееология. Музейтану курсының мақсат-міндеттері, музей мекемелерінің 

маңызы, музей қорлары және олардың түрлері, музей қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, 

музей ісінің түсініктері. 
Пререквизиттері: Архелогия, Ежелгі дүние және ортағасырлар тарихы  

Постреквизиттері:  Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. Қазақстанда музей ісінің дамуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музейтанудың жалпы мәселелерін білуі;В. Музей ісіне  қатысты ақпаратты 

жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық 

бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Музейтану тарихына қатысты материалдарды 

жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Музей деректерін  қолдана білуі.      
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9.1.Модуль-ҚР және жекелеген әлем елдерінің сыртқы саясаты, 15 кредит 

КП МК  КRDК 3303 Қазақстан Республикасы дүниежүзілік қауымдастықта  5 5/5 

КП TK АО 3304 Әлемдік өркениеттер 5 5/5 

КП TK KKО 3305 Қазақтардың көшпелі өркениеті 5 5/5 

9.2. Модуль-Шетел мемлекеттері мен ТМД елдерінің тарихы, 15 кредит 

КП МК  КRDК 3303 Қазақстан Республикасы дүниежүзілік қауымдастықта  5 5/5 

КП TK BKOKO 3304 Батыс Қазақстан өңіріндегі ХІХ ғ. қоғамдық өзгерістер   5 5/5 

КП TK AKOTE  3305 Арал-Каспий өңірінің тарихи ескерткіштері  5 5/5 

10.1.Модуль-Музейтану тарихы және жаһандану проблемалары, 20 кредит 

БП ТК КТР 3213 Қосалқы тарихи пәндер  5 5/5 

БП ТК ZhUТKZ  3214 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 5 5/5 

БП ТК Muz 3215 Музейтану 6 5/5 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

10.2. Модуль-Музей ісінің дамуы және қазіргі кездегі жаһандану, 20 кредит 

БП ТК КMID 3213 Қазақстанда музей ісінің дамуы 5 5/5 

БП ТК ZhMKZ  3214 Жаһандану мәселесі және қазіргі заман 5 5/5 

БП ТК KМID 3215 Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы  6 5/5 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

11.1. Модуль-Түркістан, Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы, 10 кредит 

БП ТК AKT 3216 Алаш қозғалысының тарихы 5 5/5 

БП ТК KHRMT 3217 Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы 6 5/5 

11.2.Модуль-Алаш және Ресейдің аграрлық саясаты, 10 кредит 

БП ТК  KHKM 3216 Қазақ халқының көшпелі мәдениеті  5 5/5 

БП ТК  KHDM 3217 Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті   6 5/5 

12.1. Модуль- Қазақстан және КСРО, Ресейдің жаңа және қазіргі заман тарихы, 15 кредит 

МК ТК EAEKZT 3218 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  6 5/5 

БП ТК KSROT  3219 КСРО тарихы  6 5/5 

БП ТК Der 3220 Деректану  6 5/5 

12.2.Модуль- Еуропа және Америка елдерінің тарихы және Ресей империясының сыртқы саясаты, 15 

кредит 

МК ТК EAEKZT 3218 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  6 5/5 

БП ТК RKKSS 3219  Ресейдің қазіргі кезеңдегі сыртқы саясаты  6 5/5 

БП ТК ShTBD 3220 Шетел тарихы бойынша деректер  6 5/5 

 

9.1.Модуль-ҚР және жекелеген әлем елдерінің сыртқы саясаты 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемдік өркениеттер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге түркі өркениетінің тарихынан кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі антикалық өркениет. Ежелгі шығыс өркениеті.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 
талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 
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халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақтаpдың көшпелі өркениеті 

Бағдарлама авторы: профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге көшпелілік мәселесін, оның зерттелу деңгейін, қазақтардың 

көшпелі мәдениетінің шығу тегін, эволюциясын, оның дәстүрлі шаруашылыққа айналуын, қазақтардың дәстүрлі 
шаруашылығының ХУІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасыр бойы өзгерістерге ұшырауын, көшпелілік жағдайындағы 

қазақтардың материалдық және рухани мәдениетін оқып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстандағы көшпеліліктің пайда болуы және табиғи шарттары. Көшпелілік 

тарихының тарихнамасы. Көшпелілер мәдениетінің эвоцлюциясы мен өзгеріске ұшырауы. Деректер.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі;Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі;В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 
алуы;  Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

9.2. Модуль - Шетел мемлекеттері мен ТМД елдерінің тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Қазақстан өңіріндегі ХІХ ғ.қоғамдық өзгерістер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХІХ ғ.Батыс Қазақстандағы қоғамдық өзгерістер тарихы тарихы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғ.Батыс Қазақстан тарихы, қоғамдық өзгерістер. . 
Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Батыс Қазақстан тарихын 

(түркі және көшпелі) білуі; В. Қоғамдық өзгерістерді пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік 

өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау 

қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал 

шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал 

шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік 

аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. Батыс Қазақстанның тарихи дамуының жалпы және айрықша 

ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру 

қабілеттілігі.    
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Арал-Каспий өңірінің тарихи ескерткіштері   

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А.    

Курстың қысқаша сипаттамасы:Студенттерге Арал-Каспий өңірінің тарихи ескерткіштері туралы кеңінен 

мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Ежелгі антикалық өркениет. Ежелгі шығыс өркениеті.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі;Арал-Каспий өңірінің 

тарихи ескерткішетір туралы білу білуі;В. Ескерткіштер тарихын пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі 

әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси процестердің рөлі мен ықпалын 
айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың 

көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай білуі; Д. түрлі өркениеттер немесе 

ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі ескерткіштердің жалпы және айрықша 

ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру 

қабілеттілігі.    

10.1.Модуль - Музейтану тарихы және жаһандану проблемалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қосалқы тарихи пәндер 
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Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге қосалқы тарихи пәндер және олардың тарихи білім жүйесіндегі 

ролі туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Хронология. Метрология. Нумизматика. 

Пререквизиттері:Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; тарихи метрология, 

генеалогия, хронология, фалеристиканы білуі;В. түрлі тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, 
ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы;С. тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, 

оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы; Д. түрлі 

мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи ескерткіштерді, елтаңбаларды, мөрлерді және т.б. зерттеу 

икемділігі; Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; жаңашылдық пен 

өзгерісті позитивті қабылдауы. Түлектердің құжаттар құндылығын жасақтау және сараптау, оларға ғылыми-

анықтамалық аппарат, құжаттардың сақталуын және оларды түрлі мақсаттарда пайдалану, сондай-ақ мұрағаттық 

құқық, менеджмент және маркетинг мәселелерінде білімдерін қолдану қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 
кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде жаһандану үдерістері туралы жан-жақты білім беру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қазақ кітабының тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі;В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 

және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Жаһандану 

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Музейтану  

Бағдарлама авторы: т т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін музей мекемелерінің маңызы, 

сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, музей құжаттарын пайдаланудың қажеттігі, музей ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Музейтану курсының мақсат-міндеттері, музей мекемелерінің маңызы, музей 

қорлары және олардың түрлері, музей қорларының қызметі мен оның құжаттарын пайдалану, музей ісінің 

түсініктері. 

Пререквизиттері: Қазақстанда музей ісінің дамуы, Мұрағаттану  
Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Музейтанудың жалпы мәселелерін білуі;В. Музей ісіне  қатысты ақпаратты 

жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық 

бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Музейтану тарихына қатысты материалдарды 

жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Музей деректерін  қолдана білуі.      

 

10.2. Модуль-Музей ісінің дамуы және қазіргі кездегі жаһандану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанда музей ісінің дамуы   

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін музей мекемелерінің маңызы, 
сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, музей құжаттарын пайдаланудың қажеттігі, музей ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысындағы тарихи өлкетану мәзейінің құрылу тарихы. Музей қызметінің 

бағыттары. Музейдің облыстың рухани өміріндегі алатын орны.  

Пререквизиттері:Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер, Музейтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; кешенді ғылыми пән ретінде 

музейтану теориясы негіздерін қазіргі музей ісінің шарттары және ахуалымен тығыз байланысты білуі.В. түрлі 

тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы; С. 
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тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және 

шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы; түлектердің теңгелер мен елтаңбаларды сараптау мәселелерінде 

білімдерін қолдану қабілеттілігі;Д. түрлі мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи деректермен 

жұмыс жасай білуі;Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; 

жаңашылдық пен өзгерісті позитивті қабылдауы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаһандану мәселесі және қазіргі заман 
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 

кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде жаһандану үдерістері туралы жан-жақты білім беру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану үдерістерінің теориялық мәселелері. Жаһандану үдерістері жөніндегі 

пікірлер. Жаһанданудың ауқымы. Жаһандану үдерістерінің тенденциялары.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қазақ кітабының тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаһандану үдерістерінің жалпы мәселелерін білуі;В. Жаһандану 

үдерістеріне қатысты ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық 

және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Жаһандану 

мәселелеріне қатысты материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Жаһандану 
үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы мұрағат ісінің дамуы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қалыптасып келе жатқан тарихшылар үшін музей мекемелерінің маңызы, 

сақталатын құжаттар мен олардың түрлері, музей құжаттарын пайдаланудың қажеттігі, музей ісіндегі негізгі 

түсініктермен оқып танысу болмақ.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысындағы тарихи өлкетану мәзейінің құрылу тарихы. Музей қызметінің 

бағыттары. Музейдің облыстың рухани өміріндегі алатын орны.  

Пререквизиттері: Қазақстанда музей ісінің дамуы, Мұрағаттану  
Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл қызметін, сөйлеу стилін білуі және түсінуі; кешенді ғылыми пән ретінде 

музейтану теориясы негіздерін қазіргі музей ісінің шарттары және ахуалымен тығыз байланысты білуі.В. түрлі 

тілдердегі жаңа өзгермелі жағдайларға бейімделіп, ойлануға және тиімді жұмыс жасауға қабілетті болуы; С. 

тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдысының, оның ішінде басқа адамдармен бірлескен жобаларда және 

шараларда жұмыс жасау қабілетінің болуы; түлектердің теңгелер мен елтаңбаларды сараптау мәселелерінде 

білімдерін қолдану қабілеттілігі;Д. түрлі мәдени контекстерде басқалармен біріге білуі; тарихи деректермен 

жұмыс жасай білуі;Е. қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тілдесуге қабілеттілігі; 

жаңашылдық пен өзгерісті позитивті қабылдауы. 

 

11.1. Модуль-Түркістан, Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Алаш қозғалысының тарихы   

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 

кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде жан-жақты білім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасыр басындағы алаш өкілдері және аграрлық мәселелер. Мәселенің 

тарихнамасы. Патша өкіметінің отаршыл саясаты. Қазақ зиялылары және жер мәселесі.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Археология  

Постреквизиттері:Алаш қозғалысының тарихнамасы, Қазақстандағы миграциялық процесстер.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. аграрлық қатынастар дамуының, Түркістанның тарихи-мәдени облыстары, 

алаш қозғалысының қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; В. тарихи деректермен жұмыс, деректерден 
ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік 

тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Түркістан тарихы және Алаш 

қозғалысы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Батыс Қазақстан 

территориясындағы аграрлық қатынастардың даму тарихы, Түркістан тарихы және Алаш қозғалысының тарихы 

бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы   

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.  
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Курстың қысқаша сипаттамасы: Ежелгі дәуірден бастап қазіргі таңға дейінгі қазақ халқының рухани мәдени 

тарихынан білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі және ортағасырдағы қазақ халқының рухани мәдениеті. Қазақстан 

территориясындағы жазу-сызу. Жаңа жәе қазіргі замандағы рухани мәдениеттің тарихы.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі;қазақ халқының рухани 

мәдениетінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі;В. Рухани мәдениеттің тарихын пайымдауға қабілеттілігі; 
мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси процестердің рөлі мен 

ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын сипаттай білуі; С. 

қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай білуі; Қазақстан 

халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы;  Д. түрлі өркениеттер 

немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың тарихи дамуының 

жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарға талдау жасауды 

жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

11.2.Модуль-Алаш және Ресейдің аграрлық саясаты 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ халқының көшпелі мәдениеті 
Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге көшпелілік мәселесін, оның зерттелу деңгейін, қазақтардың 

көшпелі мәдениетінің шығу тегін, эволюциясын, оның дәстүрлі шаруашылыққа айналуын, қазақтардың дәстүрлі 

шаруашылығының ХУІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасыр бойы өзгерістерге ұшырауын, көшпелілік жағдайындағы 

қазақтардың материалдық және рухани мәдениетін оқып үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстандағы көшпеліліктің пайда болуы және табиғи шарттары. Көшпелілік 

тарихының тарихнамасы. Көшпелілер мәдениетінің эвоцлюциясы мен өзгеріске ұшырауы. Деректер.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Археология  

Постреквизиттері:Алаш қозғалысының тарихнамасы, Қазақстандағы миграциялық процесстер.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі;Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі;В. түркі халықтарының нақты тарихын 
пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы;  Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 

халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.  
Курстың қысқаша сипаттамасы: Ежелгі дәуірден бастап қазіргі таңға дейінгі қазақ халқының дәстүрлі мәдени 

тарихынан білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі және ортағасырдағы қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті. Қазақстан 

территориясындағы жазу-сызу. Жаңа және қазіргі замандағы рухани мәдениеттің тарихы.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі;Қазақ халқының дәстүрлі 

мәдениетінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. Дәстүрлі мәдениеттің нақты тарихын пайымдауға 

қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-саяси 

процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі тенденцияларын 

сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде талдау жасай 

білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай алуы;  Д. 
түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі халықтардың 

тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, тарихи 

материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

12.1. Модуль- Қазақстан және КСРО, Ресейдің жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: КСРО тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  
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Курстың қысқаша сипаттамасы: КСРО-ң құрылғанынан және өмір сүруін тоқтатқанға шейінгі аралықтағы 

тарихын игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: КСРО-ның құрылуы. Кеңес-Герман соғысы. КСРО-дағы тың игеру. Тоқырау 

жылдарындағы КСРО. Қайта құру. КСРО-ның ыжырауы, ТМД-ның құрылуы.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері:Қазақстан тарихының тарихнамасы.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.КСРО тарихына қатысты әдебиеттерге тарихнамалық талдау:В,Тарихи 

әдебиеттерге деректемелік талдау;С. Кеңестік кезеңде жазылған әдебиеттерге сыни талдау жасай білу;Д.Тарихи 
әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасай білу; Е.Тарихи деректерге талдау жасай білу;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Деректану 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Исмағұлов Ұ.Ш. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:Студенттерге деректану пәнінің мақсат-міндеттері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Деректің түрлері. Мемуарлар. Фотоқұжаттар. 

Пререквизиттері: Ортағасырдағы Қазақстан  тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Қазақстан тарихы бойынша деректер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Деректану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Тарихи деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс проблемасы 

бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. 
Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте 

деректанудың даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

12.2.Модуль- Еуропа және Америка елдерінің тарихы және Ресей империясының сыртқы саясаты 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ресейдің қазіргі кезеңдегі сыртқы cаясаты  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Мәден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кезеңдегі Ресейдің сыртқы саясаты туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ресейдің сыртқы саясатының қалыптасуы. Халықаралық ұйымдармен 

байланыстары. Жекелеген елдермен дипломатиялық абйланыстары. Ресей-Қазақстан абйланыстары.  
Пререквизиттері: Мұрағаттану, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері:Қазақстан тарихының тарихнамасы.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шетел тарихы бойынша деректер.  
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жаңа және қазіргі замандағы шетелдер тарихының деректері туралы білім 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа замандағы шетел тарихының деректері. Қазіргі заманғы шетел тарихының 

деректері. Тарихи білімдер мен тарихи мектептердің қалыптасуы. Тарихи көзқарастар. Тарихи тұжырымдамалар. 

Шетел тарихнамасы бойынша тарихи мектептер. 

Пререквизиттері: Ортағасырдағы Қазақстан  тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Шет елдер тарихының тарихнамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Деректану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Тарихи деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс проблемасы 

бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. 

Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте 
деректанудың даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      
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5В020300 -ТАРИХ   

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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8.1.Модуль - Еуропа және Америка елдерінің тарихы және отандық тарих мәселелері, 11 

кредит 

БП МК  EAEKZT 3214 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  5 5 

БП ТК  TT 3215 Түркістан тарихы  5 5 

БП  Өндірістік практика 5 1 

8.2.Модуль - Еуропа және Америка елдерінің тарихы және алаш тарих мәселелері 

БП МК  EAEKZT 3214 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5 

БП ТК  AIZHM 3215  Алаш интеллигенциясы және жер мәселелесі  5 5 

БП  Өндірістік практика 5 1 

9.1.Модуль - Мемлекет, мәдениет тарихы және жаһандану, 7 кредит 

БП ТК KSROT 3216 КСРО тарихы  5 3 

БП ТК ZhUTKZ 3217 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман  6 4 

9.2.Модуль - Ресей, мәдениет тарихы және жаһандану мәселелері, 7 кредит 

БП ТК RKKSS 3216 Реcейдің қазіргі кезеңдегі сыртқы саясаты 5 3 

БП ТК ZhMKZ 3217  Жаһандану мәселесі және қазіргі заман 6 4 

11.1.Модуль - ҚР әлемдік орны және тарихнама мен деректеме, 7 кредит 

КП МК KRAK 2305 Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта  4 4 

КП ТК KTBD 3306 Қазақстан тарихы бойынша деректер  5 3 

11.2.Модуль - ҚР әлемдік орны және қоғамдық, дипломатиялық мәселелері, 7 кредит 

КП МК KRAK 2305  Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта 4 4 

КП ТК BKOKO 3306 Батыс Қазақстан өңіріндегі ХІХ ғ.қоғамдық өзгерістер  5 3 

12.1.Модуль - Өркениет тарихы, 7 кредит 

КП ТК AO 3308 Әлемдік өркениеттер 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 2 

12.2.Модуль – Аймақтық тарихи мәселелері, 7 кредит 

КП ТК BKOKO 3308 Батыс Қазақстан өңіріндегі ХІХ ғ.қоғамдық өзгерістер 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 2 
Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

 

8.1.Модуль - Еуропа және Америка елдерінің тарихы және отандық тарих мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түркістан тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к. Бегімбаева Ж.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы:Ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі Түркістан тарихы туралы білім 

беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны:Түркістан ежелгі және ортағасырларда. Түркістан жаңа және қазіргі заман дәуірінде. 

Түркі халықтары кеңестік отарлау тұсында. Түркі халықтарының қазіргі таңдағы ынтымақтастығы.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы адами құндылықтарды түсінуі және білуі; Түркі халықтарының 

тарихын, әлем өркениеттерінің тарихын (түркі және көшпелі) білуі; В. түркі халықтарының нақты тарихын 

пайымдауға қабілеттілігі; мәдениетке түрлі әлемдік өркениеттердің, әлемнің түрлі аймақтарындағы қоғамдық-

саяси процестердің рөлі мен ықпалын айқындау қабілеттілігі; түркі  халықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын сипаттай білуі; С. қазақтардың көшпелі мал шаруашылығының сипаттық ерекшеліктері жөнінде 

талдау жасай білуі; Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен факторын айқындай 

алуы; Д. түрлі өркениеттер немесе ірі өркениеттік аймақтар арасында салыстыру жүргізе білуі; Е. түрлі 
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халықтардың тарихи дамуының жалпы және айрықша ерекшеліктерін айқындай білуі; Фактілерді жүйелеу, 

тарихи материалдарға талдау жасауды жүзеге асыру қабілеттілігі.    

 

8.2.Модуль - Еуропа және Америка елдерінің тарихы және алаш тарих мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі  

Бағдарлама авторы: т.ғ.д. Исмагулов Ұ.Ш.   
Курстың қысқаша сипаттамасы: ХХ ғасыр басындағы алаш қозғалысы өкілдерінің патшалықтың отаршыл жер 

саясатына қарсы ұстанған позициясы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасыр басындағы алаш өкілдері және аграрлық мәселелер. Мәселенің 

тарихнамасы. Патша өкіметінің отаршыл саясаты. Қазақ зиялылары және жер мәселесі.  

Пререквизиттері: Археология, Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе   

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. аграрлық қатынастар дамуының, Түркістанның тарихи-мәдени облыстары, 

алаш қозғалысының қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; В. тарихи деректермен жұмыс, деректерден 

ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С. Курс проблемасы бойынша отандық және шетелдік 

тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. Түркістан тарихы және Алаш 

қозғалысы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте Батыс Қазақстан 

территориясындағы аграрлық қатынастардың даму тарихы, Түркістан тарихы және Алаш қозғалысының тарихы 
бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

11.1.Модуль - ҚР әлемдік орны және тарихнама мен деректеме 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге деректану пәнінің мақсат-міндеттері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан тарихы бойынша ежелгі грек, рим авторларының, ежелгі парсы деректері. 

Ежелгі қытай деректері. Ортағасырлық шығармалар. Жаңа замандағы деректің түрлері. Фото-фоно құжаттар. 

Деректің түрлері. Мемуарлар. Фотоқұжаттар. 
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Деректану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Тарихи деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс проблемасы 

бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. 

Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте 

деректанудың даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.   
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9.1. Модуль – Қазақстан және КСРО, Ресейдің жаңа және қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

МК ТК EAEKZT 3216 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  6 5/5 

БП ТК KSROT  3217 КСРО тарихы  6 5/5 

КП ЖК  ККО 4301 Қазақтардың көшпелі өркениеті  7 4/4 

КП ЖК  КАKSh 4302  Қазіргі АҚШ 7 4/4 

9.2. Модуль – Еуропа Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Ресей империясының отаршыл саясаты 

18 кредит 

МК ТК EAEKZT 3216 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  6 5/5 

БП ТК KOZhS 3217 Қазақстандағы отарлық және жер саясаты  6 5/5 

КП ЖК  ККО 4301 Қазақтардың көшпелі өркениеті  7 4/4 

КП ЖК  КАKSh 4302  Қазіргі АҚШ 7 4/4 

9.3Модуль -Еуропа және Америка елдерінің тарихы және Ресей империясының сыртқы саясаты, 18 

кредит 
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МК ТК EAEKZT 3216 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  6 5/5 

БП ТК RKKSS  3217 Ресей қазіргі кезеңдегі сыртқы саясаты 6 5/5 

КП ЖК  ККО 4301 Қазақтардың көшпелі өркениеті  7 4/4 

КП ЖК  КАKSh 4302  Қазіргі АҚШ 7 4/4 

11.1. Модуль - Қазақстан және шет елдердің тарихнамасы мен деректемесі, 15 кредит 

БП ТК Der 3221 Деректану  6 5/5 

БП ТК  KShTT 4222 Қазақстан және шетел тарихының тарихнамасы  7 5/5 

БП ТК AOMMIDT  4223 Ақтөбе облысындағы мұрағат және музей ісінің даму тарихы  7 5/5 

11.2. Модуль – Классикалық және тарихи-деректемілк пәндер, 15 кредит 

БП ТК KP 3221 Классикалық пәндер 6 5/5 

БП ТК  KTBD 4222 Қазақстан тарихы бойынша деректер  7 5/5 

БП ТК KMMIDT 4223 Қазақстандағы мұрағат және музей ісінің даму тарихы  7 5/5 

11.3. Модуль -Деректеме және тарихнаманың теориясы мен методологиясы, 15 кредит 

БП ТК ShTBD 3221 Шетел тарихы бойынша деректер 6 5/5 

БП ТК  АКТ 4222 Алаш қозғалысының тарихнамасы 7 5/5 

БП ТК MMIDT 4223 Мұрағат және музей ісінің даму тарихы  7 5/5 

14.1. Модуль - Шығыс және Батыстың жаңа және қазіргі заман тарихы, 30 кредит 

КП ТК ZhZBR 4310 Жаңа замандағы буржуазиялық революциялар   7 5/5 

КП TK BEESS 4311 Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты (1945-1991 жж.) 7 5/5 

КП TK ShEEST  4312 ХХ ғасырдағы Шығыс Еуропа елдерінің саяси тарихы  7 5/5 

БП  Өндірістік практика  8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 

14.2. Модуль – Батыс Еуропа және Орталық азия елдерінің тарихы, 30 кредит 

КП ТК BUUTEK 4310 БҰҰ: тарихи эволюциясы мен қызметі   7 5/5 

КП TK BEETOM 4311 Батыс Еуропа елдерінің ХХ ғ. тарихының өзекті мәселелері 7 5/5 

КП TK OAEZhKZT 4312 Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 7 5/5 

БП  Өндірістік практика  8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 

14.3. Модуль - Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты және АҚШ білімі, 30 кредит 

КП ТК ShEESS 4310 Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты (1945-1991 жж.) 7 5/5 

КП TK BEKZEP 4311 Батыс Еуропадағы қазіргі заманғы эмиграциялық процесстер  7 5/5 

КП TK AKShBBE 4312 АҚШ-тың білім беру ерекшелігі  7 5/5 

БП  Өндірістік практика  8 10 

БП  Дипломалды практика  8 5 

 

9.1. Модуль – Қазақстан және КСРО, Ресейдің жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақтардың көшпелі өркениеті 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге қазақтардың көшпелі өркениетінің қалыптасуы, мәні мен 
маңызы және әлемдік өркениет тарихында алатын орны туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Көшпеліліктің қалыптасуы. Көшпелі өркениеттің мәні мен маңызы. Көшпелі 

өркениеттің әлемдік өркениеттегі орны.  

Пререквизиттері: Мұрағаттану. Этносаясат, Қазіргі әлемдегі этнос пен дін 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі АҚШ   

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Перевезенцев А.Л.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге қазіргі кезеңдегі АҚШ-тағы білім беру мәселесін оқыту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: АҚШ-тың білім беру жүйесі.  

Пререквизиттері: КСРО тарихы, Мұрағаттану.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 



156 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

11.1. Модуль - Қазақстан және шет елдердің тарихнамасы мен деректемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан және шетел тарихының тарихнамасы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі Қазақстан тарихының тарихнамасы 

туралы білім беру. Қазақстан тарихнамасы бойынша тарихи мектептер. Жаңа және қазіргі замандағы шетелдер 

тарихының тарихнамасы туралы білім беру. Шетел тарихнамасы бойынша тарихи мектептер. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі дәуірдегі Қазақстан тарихының тарихнамасы. Жаңа замандағы Қазақстан 

тарихының тарихнамасы. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының тарихнамасы. Тарихи білімдер мен тарихи 

мектептердің қалыптасуы. Тарихи көзқарастар. Тарихи тұжырымдамалар. Жаңа замандағы шетел тарихының 

тарихнамасы. Қазіргі заманғы шетел тарихының тарихнамасы. Тарихи білімдер мен тарихи мектептердің 

қалыптасуы. Тарихи көзқарастар. Тарихи тұжырымдамалар.  
Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақтөбе облысынағы мұрағат және музей ісінің даму тарихы  
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге Ақтөбе облысындағы мұрағат және музей ісінің қалыптасып 

даму тарихы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе облысындағы мұрағаттың және мұрағат ісінің қалыптасуы. Ақтөбе 

облысындағы музейлердің құрылуы. Мұрағат және музей ісінің дамуындағы жаңа кезеңдер. Мұрағатшылар мен 

музей мамандарының қалыптасуы. Мұрағат пен музейдің тарихты насихаттаудағы маңызы.  

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Қазақстанда мұрағат ісінің дамуы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 
Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

11.2. Модуль – Классикалық және тарихи-деректемілiк пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:Студенттерге деректану пәнінің мақсат-міндеттері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан тарихы бойынша ежелгі грек, рим авторларының, ежелгі парсы деректері. 

Ежелгі қытай деректері. Ортағасырлық шығармалар. Жаңа замандағы деректің түрлері. Фото-фоно құжаттар. 
Деректің түрлері. Мемуарлар. Фотоқұжаттар. 

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Деректану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В.Тарихи деректермен жұмыс, деректерден ақпаратты жалпылау және талдау икемінің болуы; С.Курс проблемасы 

бойынша отандық және шетелдік тарихнамалық бағыттар мен түрлі мектептерге талдау жасау қабілеттілігі;Д. 

Қазақстан тарихы бойынша материалдарды жүйелі баяндау қабілеттілігі;Е. Практикалық іс-әрекетте 

деректанудың даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы мұрағат және музей ісінің даму тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге Қазақстандағы мұрағат және музей ісінің қалыптасып даму 

тарихы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстандағы мұрағаттың және мұрағат ісінің қалыптасуы. Қазақстандағы 

музейлердің құрылуы. Мұрағат және музей ісінің дамуындағы жаңа кезеңдер. Мұрағатшылар мен музей 

мамандарының қалыптасуы. Мұрағат пен музейдің тарихты насихаттаудағы маңызы.  
Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Қазақстанда мұрағат ісінің дамуы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

11.3. Модуль -Деректеме және тарихнаманың теориясы мен методологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Алаш қозғалысының тарихнамасы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап қазіргі кезеңге дейінгі 

алаш қозғалысының тарихнамасы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: 1920-1930 жылдардағы алаш тарихнамасы. Соғыстан кейінгі кезеңдегі тарихнама. 

Алаш қозғалысының тарихын зерттеу аясының тарылуы. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы алаш тарихнамасы. 

Тарихи көзқарастар. Тарихи тұжырымдамалар.  

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 
С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Mұрағат және музей ісінің даму тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге мұрағат және музей ісінің қалыптасып даму тарихы туралы 

білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұрағаттың және мұрағат ісінің қалыптасуы. Музейлердің құрылуы. Мұрағат және 
музей ісінің дамуындағы жаңа кезеңдер. Мұрағатшылар мен музей мамандарының қалыптасуы. Мұрағат пен 

музейдің тарихты насихаттаудағы маңызы.  

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану. Қазақстанда мұрағат ісінің дамуы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі;Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі;Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

14.1. Модуль - Шығыс және Батыстың жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жаңа замандағы буржуазиялық революциялар 

Бағдарлама авторы: тарих магистрі, аға оқытушы Қалыбаева А.Ж.    

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге жаңа заман тарихындағы буржуазиялық революциялар тарихы 

туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Еуропа елдері буржуазиялық революциялар қарсаңында. Буржуазиялық 

революциялар және олаордың барысы. Буржуазиялық революциялардың нәтижелері.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты (1945-1991 жж.)  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Маден А.Т.     

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты 

туралы білім беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңдегі Батыс Еуропа елдері. Батыс Еуропа 

елдерінің сыртқы саясаты.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 
Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы Шығыс Еуропа елдерінің саяси тарихы.  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХХ ғасырдың 80-жылдарындағы Шығыс Еуропа елдеріндегі революциялар 

тарихы. Шығыс Еуропадағы кеңестік ықпалдың әлсіреуі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасырдың 80-жылдарындағы Шығыс Еуропа елдеріндегі революциялар тарихы 

туралы білім беру.  
Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

14.2. Модуль – Батыс Еуропа және Орталық азия елдерінің тарихы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: БҰҰ: тарихи эволюциясы мен қызметі.  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Маден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге Біріккен Ұлттар Ұйымы және оның эволюциясы мен қызметі 

туралы білім беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: БҰҰ-ның құрылу тарихы. БҰҰ-ның эволюциясы. БҰҰ-ның қызметі. БҰҰ-ын 

реформалау мәселесі. Халықаралық қатынастардағы БҰҰ-ның рөлі.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 
Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Еуропа елдерінің ХХ ғ.тарихының өзекті мәселелері. 

Бағдарлама авторы: тарих магистрі, аға оқытушы Қалыбаева А.Ж.    

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің өзекті мәселелері. Батыс Еуропа 

елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси 

тарихы туралы білім беру.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 
саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.  

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., доцент Ізбасарова Г.Б.   

Курстың қысқаша сипаттамасы: Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. Орталық Азия 

елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Орталық Азия елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы туралы білім 

беру.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

14.3. Модуль - Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты және АҚШ білімі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты (1945-1991 жж.) 
Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Маден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге 1945-1991 жылдардағы Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы 

саясаты  туралы білім беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығыс Еуропа елдері екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдардағы дамуы. 

Шығыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты. Социалистік лагерь елдері. 

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 
саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Еуропадағы қазіргі заманғы эмиграциялық процесстер 

Бағдарлама авторы: тарих магистрі, аға оқытушы Қалыбаева А.Ж.    

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХХ ғасырдағы Батыс еуропадағы қазіргі заманғы эмиграциялық процесстер 

туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси 

тарихы туралы білім беру. Батыс еуропадағы эмиграциялық процесстер.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 

С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: АҚШ-тың білім беру ерекшелігі 
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Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Перевезенцев А.Л.    

Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге АҚШ-тың білім беру ерекшеліктері туралы білім беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: АҚШ-тағы білім беру жүйесі және оның маңызы. Білім беру жүйесінің 

артықшылықтары.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі тарих ғылымының аталған пән мәселесіне қатысты негізгі ұғымдары 

мен әдістерін, категориальдық аппаратын білуі; В. Тарихи деректермен жұмыс жасау қабілеттілігі; 
С.Монографиялардан, ғылыми мақалалар және статистикалық мәліметтерден ақпаратты жалпылау және талдау; 

Халықаралық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттау қабілеттілігі; Д. қазіргі мемлекеттердің 

саясатын бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау қабілеттілігі; Е. өз білімін практикалық іс әрекетте 

қолдану икемінің болуы.    
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5. Модуль - Табиғи мұралар, 16 кредит 

БП ЖК DTM 2205 Дүниежүзінің табиғи мұралары 3 3/3 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5/5 

БП ЖК ТМ 2206 Туризм менеджменті 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

6.1. Модуль - Топография және кәсіпкерлік негіздері, 15  кредит 

ЖББП ТК KBN 2109 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5/5 

БП ТК TNZhZhB 2207 Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау 3 5/5 

БП ТК KTTME 2208 Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени ескерткіштері                                                                                                                                                                                                                                                                 3 5/5 

6.2. Модуль - Топография және табиғи ескерткіштер, 15 кредит 

ЖББП ТК KN 2109 Құқық негіздері 3 5/5 

БП ТК TN 2207 Топография негіздері 3 5/5 

БП ТК KTE 2208 Қазақстанның табиғи  ескерткіштері 3 5/5 

7.1. Модуль - Туризм және өлкетану жұмыстары, 25  кредит 

БП ЖК TG 2209 Туризм географиясы 3 5/5 

БП ЖК TOZhN 2210 Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 4 5/5 

КП ЖК BZhT 3301 Балалар және жасөспірімдер туризмі 4 5/5 

БП ТК TAT 2211 Туризмнің арнаулы түрлері 4 5/5 

БП ТК ТСТ  2212 Туризмдегі цифрлық технологиялар 4 5/5 

7.2. Модуль - Өлкетану және мектеп туризмі, 25 кредит 

БП ЖК TG 2209 Туризм географиясы 3 5/5 

БП ЖК TOZhN 2210 Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 4 5/5 

КП ЖК BZhT 3301 Балалар және жасөспірімдер туризмі 4 5/5 

БП ТК OT 2211 Оқиғалық туризм 4 5/5 

БП ТК ТEK 2212 Туризмдегі электрондық қызметтер 4 5/5 

 

5. Модуль - Табиғи мұралар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің табиғи мұралары 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: жер табиғатының әртүрлілігін, жекелеген аумақтардың табиғатының өзіндік 

ерекшелігін, қорғалатын табиғи аумақтардың типтерін, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи мұра объектілерін, 

олардың аумақтық саралануы мен маңыздылығын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қорғалатын табиғи аймақтар, дүниежүзілік мұра жүйесінің қалыптасуының және 

дамуының негізгі кезеңдері. Дүниежүзілік табиғи мұра географиясы, түрлері олардың сипаттамасы. Африка, 

Австралия, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка, Еуразиядағы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи мұрасының 

географиясы. Қазақстан және ТМД-ның басқа да елдерінің ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи мұра 

объектілерінің сипаттамасы. Объектілерді қорғау саласындағы ұлттық саясат. Оқиғалық туризмнің түсініктері 

мен ерекшеліктерімен танысу.  



161 

 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Туризм тарихы.  

Постреквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Дүниежүзілік мұра жүйесінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері 

жекелеген аумақтардың табиғи- ландшафтық әртүрлілігінің мәнін түсінеді. ЮНЕСКО- ның дүниежүзілік мұра 

объектілерінің номенклатурасы, курсы бойынша ұғымдық- терминологиялық аппаратты біледі, ЮНЕСКО-ның 

дүниежүзілік табиғи мұрасының басты объектілері туралы түсінікке ие болады. Дүниежүзілік табиғи мұра 

объектілерінің деректер банкін қалыптастырады және курсы бойынша білімді пайдаланады, ЮНЕСКО-ның 

дүниежүзілік табиғи мұрасының объектілерін бөледі және сипаттайды,  ұлттық саябақтар, биосфералық 
қорықтар, үңгірлер, геологиялық, геоморфологиялық объектілер, құрлықтардың вулкандық, таулы, орман 

ландшафтары туралы білімдерін көрсетеді, алынған білімді талдайды және объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды салыстырады (БАҚ, Интернет және т. б.) алынған әлемдегі қазіргі заманғы процестер туралы 

ақпаратты талдайды. Жер шарының қорғалатын аумақтарының, мұра объектілерінің қазіргі жай-күйі туралы 

жағдайды бағалайды, жаңа білім алу мақсатында ғылыми- зерттеу және инновациялық қызметті материктер 

бойынша қорғалатын табиғи аумақтарды сипаттайды, материктер бойынша қорғалатын табиғи аумақтарға 

қысқаша шолу жасауды ұсынады, карталармен және әдеби көздермен жұмыс істей біледі әртүрлі зерттеу 

әдістерін қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм менеджменті 

Бағдарлама авторы Нургалиева Ш.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты:«Туризм менеджменті» пәнінің мақсаты – басқарудың заманауи әдістері, 

атқарымдары мен принциптерін негізге ала отырып дәріс алушылардың туризм индустриясы ұйымдарын 

басқарудағы жүйелі,кәсіби білімін, квалификациялық машықтары мен дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм менеджменті  пәні туризм менеджментінің пайда болу шарттары мен 

алғышарттарын ашады, басқару объектісі ретінде туризмнің ерекшеліктерін анықтайды. Туристік фирманы 

басқару жүйесі, құрылымы, функциялары, әдістері мен стилін ашады. Менеджердің еңбегін ұйымдастыру және 

персоналды басқару, басқару шешімдерін қабылдау, жанжалдарды басқару, іскерлік келіссөздер жүргізу 

мәселелеріне ерекше назар аударады. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризм тарихы, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы 

Постреквизиттері: Туризм және қонақжайлылық индустриясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) менеджментті фирманың өндірістік іс-әрекетін басқарудың түрі ретінде 

білу; В) басқарушылық ойдың эволюциясын; С) ішкі және сыртқы орта, ұйымдастырушылық ортаны басқару, 

әлеуметтік жауапкершілік пен қарым-қатынас этикасы туралы түсініктерді Д) Ситуациялық міндеттерді шешеді, 

туристерге қызмет көрсетуді жоспарлау, басқару және бақылау негіздері бойынша іскерлік ойындарға қатысады  

Е) шешім қабылдау, ішкі және сыртқы орта, ұйымдастырушылық ортаны және еңбек ресурстарын басқару 

мәселелерін айқындау 

 

6.1. Модуль - Топография және кәсіпкерлік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 
Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С. Пайымдай білу, 
қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D. Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 



162 

 

Курсты оқытудың мақсаты: топография негіздері бойынша білімді қалыптастыру, жергілікті жерде бағдарлау 

дағдылары мен іскерлігін жетілдіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән туризм мамандығы үшін маңызды  құрал болып табылады. Пәнді игеру 

барысында қарапайым топографиялық сызбаларды пайдалану, жергілікті жерде жұмыс істеу үшін түрлі 

құралдарды пайдалану дағдылары қалыптасады.  Топографиялық білім экскурсиялық қызметте маңызды. Пән 

жергілікті жерге бағдарлау әдістері бойынша білімді қалыптастыруға, жұлдыздар мен аспан денелері бойынша 

анықтамаларды қалыптастыруға ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 
тактикасы. 

Постреквизиттері: Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері, Экскурсиятану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: "Топография және бағдарлау негіздері" пәні карталардың қасиеттерін, 

ауқымды қатарлармен жұмыс жасай біледі. Негізгі картографиялық туындылар, олардың қасиеттері мен 

ерекшеліктері, негізгі картографиялық карта тілі және карталардан ақпарат алу тәсілдері. Топографиялық және 

спорттық карталарды қолдану салалары. Әртүрлі карталарға салыстырмалы талдау жүргізе алады жергілікті 

жерде топографиялық карта бойынша,  ұзындықтар мен алаңдарды өлшей алады. Жергілікті жерде қашықтықты 

өлшейді, жергілікті жердің жоспарларын құрастырады, топографиялық және спорттық карталарды оқиды, 

жергілікті жердің рельефін көлденең және шартты белгілері бойынша оқиды, абсолюттік биіктікті және 

жергілікті жердің нүктелерінің өзара асып кетуін, топографиялық картаны пайдалана отырып, өзінің орналасқан 

жерін анықтайды, топографиялық картаны пайдалана отырып, жергілікті жердегі оқушылар тобының қозғалыс 

маршрутын жасайды, топография және бағдарлау бойынша әдістемелік сабақ әзірлейді. Компаспен, 
курвиметрмен негізгі өлшеу аспаптарымен жұмыс істей біледі, карта мен өлшеу құралдарын пайдаланып, 

жергілікті жерде бағдарлайды. Карта мен компассыз жергілікті жерде бағдарлау, топографиялық бағыттар салу, 

барлық ықтимал тәуекелдерді бағалау дағдыларын меңгерген. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени ескерткіштері 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:Қазақстан табиғатының, ландшафтының, тарихы мен мәдениетінің ерекшеліктерін 

білу; ескерткіштердің түрлерін зерттеу, олардың танымдық, ғылыми, тәрбиелік және туристік-рекреациялық 

құндылықтарын танып-білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерінің түрлері мен негізгі түсініктерін білу.  
Қазақстандағы табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштерінің әртүрлілігі мен орналасу ерекшелігін ұғыну. 

Еліміздің тарихынан сыр шертетін табиғи, тарих-мәдени мұралар туралы деректер мен олардың жіктелуінен 

хабардар болады. Қазақстанның табиғаты, тарихы мен мәдениетінің рекреациялық маңыздылығын бағалау және 

оларды қорғау шараларын айқындау. «Мәдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасын жүзеге асыру жөнiндегi 

ақпараттарды  меңгеру т.б. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Туризм тарихы. Туризмология негіздері. 

Пререквизиттері: Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері. Экскурсиятану. Туристік бизнестегі жарнама 

ақпараттық қызмет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазақстандағы табиғи, тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама жасай біледі;  

«Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары 

мен инновациялық технологияларын қолданады; еліміздің табиғи, тарихи және мәдени мұраларының 
объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, туристік және рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды; 

Архитектуралық ескерткіштердің құрылымын анықтауға дағдыланады; Еліміздегі  тарихи-мәдени 

ескерткіштердің туризмдегі рөлін анықтауға дағдыланады; Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштерін 

туристік бағытта қолданып біледі. 

 

6.2. Модуль - Топография және табиғи ескерткіштер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 
пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға 

да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Әлеуметтану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 



163 

 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Топография негіздері 

Бағдарлама авторы Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Топографиялық карталар, олардың мазмұны және жасау әдістері, қолданбалы 

географиялық міндеттерді шешу үшін қолдану мүмкіндіктері, жергілікті жердің топографиялық түсірілу 

тәсілдері туралы жалпы және арнайы білім, далалық өлшеулердің және кеңістіктік ақпаратты камералдық 

өңдеудің әдістемелік және практикалық дағдылары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу "Туризм"мамандығы бойынша мамандарды дайындауда маңызды. 

Топография негіздері топографиялық білімнің негізін құрайды. Топографиялық карталарды және географиялық 

координаттарды қолдану арқылы топографиялық жұмыстың мәні ашылды . Жергілікті жерді түсіру әдістері мен 

олардың топографиялық ерекшеліктері зерттеледі. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы.  

Постреквизиттері: Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері. Курорттық іс. Экскурсиятану. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі білім алу қабілеті. Жергілікті жерде кәсіби 

бейіндеу және білім мен практикалық дағдыларға ие, жергілікті жерді зерттеу кезінде топографиялық 

карталарды, далалық  және зертханалық зерттеу әдістерін қолдана алады. Көлденең және шартты белгілер 

бойынша жергілікті жердің рельефін оқиды, топографиялық картаны пайдалана отырып, абсолюттік биіктікті 

және жергілікті жердің нүктелерінің өзара асып кетуін, орналасқан жерін анықтайды, топографиялық картаны 

пайдалана отырып, білім алушылар тобының жергілікті жердегі қозғалыс маршрутын жасайды. Алынған 

теориялық және практикалық білімді кәсіби қызмет саласындағы зерттеу міндеттерін шешу үшін пайдаланады, 

түсірілімдерді жіктеу қабілетіне ие, жергілікті жерде өлшеуді, кейіннен кәсіби қызметте пайдалану үшін ақпарат 

жинайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстанның табиғи ескерткіштері 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан табиғатының, ландшафтының ерекшеліктерін  білу; еліміздің табиғи 

мұраларының түрлерін зерттеу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы нысандардың маңыздылығын 

түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өңірдің табиғат тарихындағы негізгі кезеңдердің, маңызды оқиғалардың, 

фактілердің үлгісі ретінде ерекшеленеді (өткен дәуірдің және қазіргі кезеңнің табиғат ескерткіштері, нақты 

өңірдегі ерекше символикалық табиғи үрдістер, табиғи-геологиялық құбылыстардың сирек үлгілері); 

Қазақстанның қазіргі өңірлеріндегі әртүрлі экожүйелердің эволюциясындағы экологиялық, биологиялық, 

зоологиялық үрдістердің ерекше үлгілерін көрсетеді; ғылыми тұрғыдан сирек кездесіп, ерекше құнды түрлерді 

қоса алғанда биологиялық алуан түрлілікті сақтау үшін жергілікті, өңірлік және республикалық мекендеу 
ортасын қамтиды; Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына 

енгізілген нысандарға сипаттама беру. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туристік- өлкетану жұмыстарының негіздері, Экскурсиятану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: «Мәңгілік Ел» құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде 

білім берудің жаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын қолданады. Табиғи ескерткіштердің 

түрлері мен негізгі түсініктерін біледі және маңызын түсінеді. Еліміздің табиғи мұра объектілерін танымдық, 

білім беру, ғылыми, туристік және рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды. Қазақстандағы ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңнан хабардар болады, қажетті дәрежеде қолдана алады.  

 

7.1. Модуль - Туризм және өлкетану жұмыстары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм географиясы 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Кәсiби бiлiм беру, адам қоғамының iс-әрекет түрiне,  келешектегi еңбек ететiн 

саласы ретiнде жүйелi түсiнiк беруде, туризм облысына кең профильдi, халыққа туристiк-экскурсиялық қызмет 

көрсетудiң кез келген саласында жұмыс iстей алатын мамандарды дайындауда   туризм гографиясының  алатын 
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орны ерекше. Туризм саласының әр орналасу аймағын, оның табиғи ерекшеліктерін білу пәннің негізгі бағытын 

құрайды.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Рекреациялық география, Курорттық іс. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туризм туралы, қазіргі туризмнің классификациясы, туризмнің белсенді 

түрлері туралы түсіне біледі; туристік құрал-жабдықтарды; туристік маршруттар, жорықтарды ұйымдастыру мен 

өткізу ерекшеліктерін біледі. Белсенді туристік саяхаттағы тамақтануды ұйымдастыру; тау, су, жаяу, шаңғы және 

велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізу бойынша білімдерін практикада пайдаланады.- туризм 
географиясы, туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша терминдерді қолдана біледі. 

Туристік құрал-жабдықтардың құрамын, туристік саяхаттар түрлерін, қазіргі туризм түрлерін сипаттады. Түрлі 

территориялардағы рекреациялық ресурстарға баға береді. Тау, су, жаяу, шаңғы және велосипед саяхатын 

ұйымдастыру және жүргізе алады, туристік терминдерді практикада пайдаланады. Түрлі территорияларға 

туристік сипаттама бере алды.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік- өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру пәннің негізгі мақсаты болып табылады.  Қазақстандағы туристік-

рекреациялық аймақтарын зерттеудегі өлкетану жұмыстарының мән-мағынасы зор. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Туризмология негіздері, Қазақстанның табиғи және 

тарихи-мәдени ескерткіштері.  

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Халықаралық туризм географиясы. Әлем халықтарының дәстүрлері мен 

асханасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік бизнес, қызмет көрсетудегі сұраныс пен ұсыныс, халықаралық 

есептеулер жүйесі туралы; бухгалтерлік есеп және сыртқыэкономикалық операцияларды жүргізудегі 

халықаралық стандарттар туралы түсінеді. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен 
өткізуге ерекше назар аудара алады, туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алады, туристік 

өнімді құра алады. Негізгі құралдар және материалдық емес активтерге есеп жүргізе, шығыс пен кірісті есептей 

біледі. Туристік кәсіпорынның кірісіне есеп жүргізе біледі, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай 

біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Балалар және жасөспірімдер туризмі 

Бағдарлама авторы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: спорттық-сауықтыру және балалар туризмі саласындағы білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қалыптастыру, оларды практикалық қызметте қолдануға дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында құрастырылған. Курс аясында студенттер әртүрлі санаттағы 

адамдардың қозғалу іс-қимылдарын оқыту технологиясын, туризм және спорттық бағдарлаумен айналысу 

барысында физикалық қасиеттерді дамыту; мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалармен, ересек 

адамдармен санитарлық-гигиеналық, жас, аймақтық, климаттық және Ұлттық жағдайларын есепке ала отырып, 

туристік бағыттағы дене шынықтыру-сауықтыру сабақтарының негізгі түрлерін жоспарлау және жүргізу; 

туристік бағыттағы дене шынықтыру-спорт сабақтарының тиімділігін талдау және бағалау; құралдармен жұмыс 

жасау әдістемелелерін пайдалана отырып, сабақ өткізу барысында ағзаның жай-күйіне медициналық-

биологиялық және психологиялық-педагогикалық бақылауды жүзеге асыру. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: туристік өнімді тұтынушылармен қарым-қатынас жасау, туристердің 

талаптарын ескере отырып қызмет көрсету процесін қамтамасыз ету қабілетін әзірлеу. Түрлі санаттағы 
адамдардың іс- қимыл әрекеттерін қалыптастыруды, туризммен айналысу барысында физикалық қасиеттерді 

дамыту технологиясын қолдана алады; санитарлық-гигиеналық, климаттық, аймақтық және Ұлттық 

жағдайларды ескере отырып, мектеп жасына дейінгі балалармен, ересек балалармен туристік бағыттағы дене 

шынықтыру-сауықтыру іс-шараларының негізгі түрлерін жоспарлайды және жүргізеді. Күрделі рельеф бойынша 

қозғалу техникасы негіздерін, шұғылданушылардың әртүрлі контингенті бар бұқаралық туристік - спорттық іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу негіздерін меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмнің арнаулы түрлері 
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Бағдарлама авторы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушылар туризмнің арнайы түрлері саласындағы менеджердің 

позицияларында міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті негізгі теориялық білімді, практикалық дағдыларды 

және құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік қызметтің арнайы түрлері туризмнің діни, емдеу-сауықтыру, экологиялық, 

тау шаңғысы, оқиғалар, экстремалды, круиздік туризм сияқты арнайы түрлерін зерделеудің теориялық негізі 

болып табылады. Мұнда туристік қызметті жіктеудің әртүрлі тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылды, туризмнің 

қандай да бір түрлерінің пайда болу себептері мен алғышарттары талданды, туризмнің арнайы түрлерінің 
орталықтары мен өңірлері сипатталған, тарихи, діни, экстремалды және т.б. туризмнің арнайы түрлері үшін 

турөнімді қалыптастырудың практикалық мысалдары берілген. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Мамандыққа кіріспе, Туризм географиясы. 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Халықаралық туризм географиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік қызметтің әртүрлі түрлері бойынша нәтижелерін жоспарлауға, 

талдауға және бағалауға дайын болады.  Туризмнің түрлі салаларында алған теориялық білімдерін тәжірибеде 

қолдана біледі. Туризмнің жіктелуі, туристік қызметтің ішкі құрылымы, туризмнің негізгі арнайы түрлері 

бойынша білімді жүйелейді. Туризмнің арнайы түрлерін практикалық ұйымдастырудың ерекшеліктерін, 

туризмнің арнайы түрлерінің құрылымын, олардың таралу аймақтары мен аумақтарының сипаттамасын талдай 

біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:күнделікті қолданып жүрген заттарымыз ақпараттық кеңістікте «Заттар Интернеті» 

дүниесіне айналып баруына байланысты,  жаңа технологияларды меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм саласындағы сандық технологиялар прогрессивті технологиялық білімге ие 

және әлеуметтік медиа, онлайн жарнама, цифрлық маркетинг, IT және цифрлық жобаларды басқару 

мәселелерімен айналысатын туризм саласындағы білім мен тәжірибеге ие болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Туристік бизнесте жұмыс істеу өте маңызды адамдар онлайн режимінде сатып алуларын жүзеге асырады және 

туризм секторы е-коммерция сегментінің үлкен үлесін алады, онлайндық құны оффлайн маркетингтен көп және 

электрондық коммерция нарығы туризмді қоса алғанда, қарқынды дамып келеді. 

Пререквизиттері: Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар. Топография негіздері және жергілікті жерді 
бағдарлау.  

Постреквизиттері: Қонақүй шаруашылығы, Туризмдегі виза және брондау қызметі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды 

өркендетуге ат салысады. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді 

денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту жолдарын 

игереді. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі 

салаларға жаңа сапа дарытуға септігін тигізеді. 

 

7.2. Модуль - Өлкетану және мектеп туризмі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Оқиғалық туризм 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  оқиғалық туризмнің мазмұны, даму ерекшелігі, бағыттары туралы 

теориялық білімді қалыптастыру, туристік оқиғалар мен оқиғалық туризм саласындағы өнімді ұсынудағы 

маркетинг әдістері мен оқиғалық туризмді басқару біліктілігі мен дағдысын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Оқиғалық туризмнің түсініктері мен ерекшеліктерімен танысу. Оқиғалық туризмнің 

қалыптасуы мен дамуы (Антикалық, орта ғасырлар, қайта өрлеу кезіндегі) ерекшеліктерімен 

таныстыру.Оқиғалық туризмнің түрлері,бағыттары, функциялары, классификациялары  қарастырылады. 

Оқиғалық туризм менеджментінің ерекшеліктері,ұлттық туристік ұйымдар мен олардың оқиғалық туризмдегі 

орны, жоспарлау, туризмдегі мотивация,бақылау түрлері және оқиғалық туризмдегі өнімнің циклдік 

ерекшеліктері таныстырылады. 

Пререквизиттері: Туризм тарихы. Туризмология негіздері. Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 
тактикасы.  

Постреквизиттері: Экскурсиятану. Туристік бизнестегі жарнама ақпараттық қызмет. Әлем халықтарының 

дәстүрлері мен асханасы. 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер:Студенттерге оқиғалық туризм, оның мақсат-міндеттерін анықтап, қалыптасу 

және даму  ерекшелігін түсіндіре біледі. Оқиғалық туризм аясында шараларды ұйымдастырушылардың 

мүмкіндіктерін анықтап, оқиғалық туризм аясында басты талаптар мен функцияларын меңгереді. Туристік 

оқиғаларды дайындау мен жүргізу міндеттерін анықтайды, шешімді таңдап және бағалайды. Өндірістік 

жағдаяттар контекстінде  туризмге қатысты кешенді әлеуметтік мәселелерді шеше алады. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі электрондық қызметтер 

Бағдарлама авторы: Нургазина Айжаркын Султанбековна 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ақпараттық технологиялар құралдарының көмегімен кәсіби іс-

әрекетінің тиімділігін көтеру үшін қажетті білімдер, икемділіктер мен дағдылар кешенін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: туризмдегі ақпараттық технологиялардың аппараттық және бағдарламалық 

қамсыздандырылуымен таныстыру, білімді және түсінігін қолдана білу, туристік кеңсенің техникалық және 

бағдарламалық қамсыздандырылуын, туризм саласында ақпараттар базасын басқару жүйелерін қолдануды 
қарастыру. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Туризмология негіздері.  

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы.Туризмдегі виза және брондау қызметі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: Оқыту нәтижелері интернет сайттарында жұмыс істей алады; ақпараттық 

жүйелермен жұмыс істей біледі туристік өнімді нарықта өткізудің ақпараттық әдістәсілдерін игереді. 

Ақпаратттандыру қызметтерінің мазмұнын, мәнін, басты мақсаттарын,  әлеуметтік маңыздылығын 

түсінеді.Тұтынушылардың талаптарына сәйкес келетін ақпараттандыру қызметін қалыптастыру және ұсыну 

үшін қазіргі заманға технологияларды қолданады. Брондау мен резервті сақтаудың жаңа ақпараттық құралдары 

мен бағдарламаларын қамтамасыз етумен байланысты негізгі проблемаларды анықтап, оларды шешу жолдарын 

талдайды. 

6В11101 – ТУРИЗМ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1 Модуль- Туризмдегі топография негіздері, 19 кредит 

БП ЖК TNZhZhB 2205 Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау 3 5/5 

БП ЖК TM 2206 Туризм менеджменті 3 5/5 

КП ЖК BZhT 2207 Балалар және жасөспірімдер туризмі 4 5/5 

БП ТК TAT 2207 Туризмнің арнаулы түрлері 3 4/4 

4.2. Модуль – Туризмдегі топография және менеджмент, 19  кредит 

БП ЖК TNZhZhB 2205 Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау 3 5/5 

БП ЖК TM 2206 Туризм менеджменті 3 5/5 

КП ЖК BZhT 2207 Балалар және жасөспірімдер туризмі 4 5/5 

БП ТК OT 2207 Оқиғалық туризм 3 4/4 

6.1 Модуль – Туристік өлкетану және шет тілі, 18 кредит 

БП ТК ТOZhN 2208 Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 3 5/5 

БП ТК DTM 2209 Дүниежүзінің табиғи мұралары 3 4/4 

БП ТК TKBShT 2210 Туризмдегі кәсіби-бағытталған шетел тілі 4 5/5 

БП ТК HT 2211 Халықаралық туризм 4 4/4 

6.2 Модуль – Өлкетану және киелі жерлер географиясы, 18 кредит 

БП ТК ОZhN 2303 Өлкетану жұмыстарының негіздері 3 5/5 

БП ТК KKZhG 2209 Қазақстанның киелі жерлер географиясы 3 4/4 

БП ТК TShT 2210 Туризмдегі шетел тілі 4 5/5 

БП ТК TG 2211 Туризм географиясы 4 4/4 

7.1 Модуль – Туризм экономикасы және рекреациялық ресурстар, 19 кредит 

БП ТК TM 2212 Туризм маркетингі 4 4/4 

БП ТК TVBK 2213 Туризмдегі виза және брондау қызметі 4 4/4 

БП ЖК Eks 2214 Экскурсиятану 4 4/4 

КП ЖК KRR 2302 Қазақстанның рекреациялық ресурстары 4 4/4 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

7.2 Модуль – Туристік құжаттар және маркетинг, 19 кредит 

БП ТК TMК 2212 Туризм маркетингік қызмет 4 4/4 

БП ТК TKR 2213 Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу 4 4/4 

БП ЖК Eks 2214 Экскурсиятану 4 4/4 

КП ЖК KRR 2302 Қазақстанның рекреациялық ресурстары 4 4/4 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 
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4.1 Модуль - Туризмдегі топография негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту туризм мамандығы білім беруде қажетті оқу құралы. Топографиялық 

сызба жасаудың элементарлық дағдыларын қалыптастыру, бейнелеу-сызу үшін графикалық және бояулы 

белгілер қолдану, негізгі құрал жабдықтармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Түрлі экскурсиялық 
жұмыстарда және саяхаттарда топографиялық білім маңызды. Бейтаныс жерде бағдарлау- көкжиек тұстарын 

табу, өзінің тұрған жерін анықтау болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі бөлім. Картография. Географиялық карта туралы түсінік. Ұсақ 

масштабты карталардың математикалық негізі. Картографиялық проекциялар.  Карталардын жіктемесі.  Жалпы 

географиялык карталар.  Такырыптық  карталар.  Карталар сериясы. Атластар.  

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері:  Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Материктердің түрлі аумақтары мен Қазақстан табиғатының ерекшеліктерін 

біледі;- карта, картографиялық туындылар, Қазақстанның туристік-рекреациялық әлеуеті объектілері; қорықтар, 

ұлттық саябақтар, тарих және мәдениет ескерткіштері.-Қазақстанның рекреациялық зоналарын сипаттайтын 

негізгі сандық және сапалық көрсеткіштер;- рекреациялық қызмет, рекреациялық аудан ұғымдары туралы, 

Қазақстанның экономикалық және туристік аудандастырылуы туралы түсінік болу В. Практикада материктер 
және Қазақстан табиғаты туралы білімді пайдалану;- карта, түрлі территориялардың табиғи ерекшеліктерін 

талдай білу; С.  Түрлі территориялар (материктер мен мұхиттар, Қазақстан) табиғатының ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтай білу; территорияларға физикалық-географиялық сипаттама беру.Д.  Түрлі 

территориялар (материктер мен мұхиттар, Қазақстан) табиғатының ерекшеліктерін айқындай білу;Е.  

Физикалық-географиялық білімді әлемнің ғылыми бейнесі туралы (материктер мен мұхиттар, Қазақстан) 

түсінігін кеңейту үшін пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм менеджменті 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:«Туризм менеджменті» пәнінің мақсаты – басқарудың заманауи әдістері, 
атқарымдары мен принциптерін негізге ала отырып дәріс алушылардың туризм индустриясы ұйымдарын 

басқарудағы жүйелі,кәсіби білімін, квалификациялық машықтары мен дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм менеджменті  пәні туризм менеджментінің пайда болу шарттары мен 

алғышарттарын ашады, басқару объектісі ретінде туризмнің ерекшеліктерін анықтайды. Туристік фирманы 

басқару жүйесі, құрылымы, функциялары, әдістері мен стилін ашады. Менеджердің еңбегін ұйымдастыру және 

персоналды басқару, басқару шешімдерін қабылдау, жанжалдарды басқару, іскерлік келіссөздер жүргізу 

мәселелеріне ерекше назар аударады. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризм тарихы, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы 

Постреквизиттері: Туризм және қонақжайлылық индустриясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) менеджментті фирманың өндірістік іс-әрекетін басқарудың түрі ретінде 
білу; В) басқарушылық ойдың эволюциясын; С) ішкі және сыртқы орта, ұйымдастырушылық ортаны басқару, 

әлеуметтік жауапкершілік пен қарым-қатынас этикасы туралы түсініктерді Д) Ситуациялық міндеттерді шешеді, 

туристерге қызмет көрсетуді жоспарлау, басқару және бақылау негіздері бойынша іскерлік ойындарға қатысады  

Е) шешім қабылдау, ішкі және сыртқы орта, ұйымдастырушылық ортаны және еңбек ресурстарын басқару 

мәселелерін айқындау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Балалар және жасөспірімдер туризмі 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту туризм мамандығы білім беруде қажетті оқу құралы. Топографиялық 

сызба жасаудың элементарлық дағдыларын қалыптастыру, бейнелеу-сызу үшін графикалық және бояулы 

белгілер қолдану, негізгі құрал жабдықтармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. "Балалар мен 
жасөспiрiмдер туризмi" курсы туризмнiң белсендi түрiн, оның ішінде  өскелең ұрпақты табиғатпен байланыстыру 

арқылы оны салауатты өмiр салтына баулуға, туған өлкенi iс-жүзiнде тануға, қоршаған ортамен, оның тарихымен 

табиғи, тарихи маңыздылығын түсінуге арналған керекті құрал. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында құрастырылған. Бала жастан туризмнiң әр түрiмен айналысу 

азаматтық сезiмге, туристiк дамуын қамтамасыз етуге ықпал ететiн болатындығы ескерілген.  

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері:  Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: "Балалар мен жасөспiрiмдер туризмi" курсы туризмнiң белсендi түрiн, оның 

ішінде  өскелең ұрпақты табиғатпен байланыстыру арқылы оны салауатты өмiр салтына баулуды үйренеді, туған 

өлкенi iс-жүзiнде тануға, қоршаған ортамен, оның тарихымен табиғи, тарихи маңыздылығын түсінеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмнің арнаулы түрлері 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту туризм мамандығы білім беруде қажетті оқу құралы. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік қызмет түрлерінің арнайы түрлері «діни, медициналық және 

рекреациялық, экологиялық, шаңғы, оқиғалар, экстремалды, круиздік туризм сияқты туризмнің ерекше түрлерін 

зерттеудің теориялық негізі болып табылады. Туристік қызметті жіктеудің әртүрлі тәсілдері егжей-тегжейлі 

қаралып,  әртүрлі түрлерінің пайда болу себептері мен алғышарттары талданады, ерекше түрлерінің 

орталықтарымен және аймақтарымен сипатталады, сондай-ақ ерекше түрлеріне арналған туристік өнімді 

қалыптастырудың практикалық мысалдары келтірілген. 

Пререквизиттері: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері:  Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: " Туризмнің арнаулы түрлері" курсы туризмнiң белсендi түрiн, оның ішінде  

өскелең ұрпақты табиғатпен байланыстыру арқылы оны салауатты өмiр салтына баулуды үйренеді, туған өлкенi 

iс-жүзiнде тануға, қоршаған ортамен, оның тарихымен табиғи, тарихи маңыздылығын түсінеді. 

 

4.2. Модуль – Туризмдегі топография және менеджмент 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Оқиғалық туризм. 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге оқиғалық туризм,  туризм туралы кешенді түрде түсініктеме беру; 

туристік іс- әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін қалыптастыру, дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқиғалық туризм тарихы. Мазмұны. Түрлері мен зерттеу әдістері. Оқиғалық туризм 
маңызы. Өз өлкесінің емдік туризм мүмкіндіктері.Туризм саласындағы емдік туризм жұмыстары.Өз өлкесінің 

емдік туризм табиғаты. Оқиғалық туризм тарихы. Оқиғалық туризм іс- әрекет, туристік ресурстар. Тур және 

туристік маршрут. Оқиғалық туризм білім.   

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері:  Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттерге оқиғалық туризм, туристік өлкетану, туризм туралы кешенді 

түрде түсініктеме беру; туристік іс- әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін 

қалыптастыру, дамыту. В. Практикада өлкетану және туризм туралы білімдерді қолдану; С.  туристік өлкетану 

жұмыстарды жүргізу; туристік, экологиялық, экономикалық, географиялық білімдерді қалыптастыру, 

дамыту.Д.Жергілікті жердің туристік мүмкіндіктерін анықтап- білу; Е. Топографиялық белгілермен 

географиялық құрал- жабдықтармен картографиялық туындылармен ғылыми мәліметтермен жұмыс жасай білу. 

 

6.1 Модуль – Туристік өлкетану және шет тілі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Өлкетанудың түрлері мен формасы. Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың 

мәні мен мақсаты. Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің әдістері. Тарихи өлкетанудың негізгі 

бағыттары Экономикалық өлкетанудың мәні мен маңызы. Туристік рекреациялық зерттеулер және олардың 
таралуы. Туған өлкенің  экономико–географиялық сипаты бойынша мәліметтер  дерегі. Кәсіпорындар, елді 

мекендер және аудандар өлкетанулық зерттеудің нысаны. Топономикалық зерттеу. «Мұражай» ұғымы. Туристік 

жорықтар оның түрлерін анықтау. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси  географиясы. Қонақүй шаруашылығы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Туристік бизнес, қызмет көрсетудегі сұраныс пен ұсыныс, халықралық 

есептеулер ( аккредитив, инкассо, аванстық есеп, ашық есеп бойынша есептеу және т.б.) жүйесі туралы; 

бухгалтерлік есеп және сыртқыэкономикалық операцияларды жүргізудегі халықаралық стандарттар туралы; 

Қазақстандағы бухгалтерлік есеп реформасы туралы түсінік болу; В.  Туристік бизнес, қызмет көрсету нарығын 

құру механизмі, өлкетану түрлері мен формалары туралы білімді практикада пайдалану; - практикада 

бухгалтерлік балансты қолдану;- нарықтық тепе-теңдік, туристік бизнесті жасау, салық салу сұрақтары бойынша 
түсінік; С. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен өткізуге ерекше назар аудару;  -  
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туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алу, туристік өнімді құра алу. Д. Негізгі құралдар және 

материалдық емес активтерге есеп жүргізе білу, шығыс пен кірісті есептей білу; Е. Туристік кәсіпорынның 

кірісіне есеп жүргізе білу, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің табиғи мұралары 

Бағдарлама авторы:Абденов Айдын  Жақсанұлы. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:студенттерді ұлттық бақтармен, табиғи ескерткіштермен, қорғауға алынған 
территориялармен және тарихи-мәдени обьектілердің мазмұнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзінің табиғи ресурстарына жалпы шолу. Европаның, Азияның қорғауға 

алынған территориялары. Европаның мәдени ескерткіштері.Табиғи ескерткіштерді қорғауда мемлекеттің ролі. 

Дүние жүзінің табиғи ресурстарына сипаттама. Солтүстік, Оңтүстік Америка, Австралия, Африканың табиғи 

обьектілері. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері:  Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Табиғи ескерткіштердің жер бетінде таралуы. Ұлттық бақтар мен қорғауға 

алынған территориялардың ұйымдастырылу уақыты. Тарихи- мәдени ескерткіштердің орналасуы, таралуы. 

Кескін картаға табиғи, мәдени, тарихи обьектілерді түсіру, сипаттама беру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Нургазина Айжаркын Султанбековна 

Курсты оқытудың мақсаты: «Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты студенттерді 

бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде 

грамматикалық, лексикалық және құрылымдықты қолдану әдістерін зерттейді.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Маманның кәсіби құзырлық деңігейін жоғарлату үшін келешек мамандардың кәсіби 

іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырудың маңызы зор.  Кәсіби іс-

әрекетерде заманауй шетел тілінің функциолады ситилімен студенттермен таныстыру негізі қрастырылған.   

Шетелге баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін 

үйренеді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Туризм тарихы.  
Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 

сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. Туризмдегі кәсіби бағытталған шетел тілінің негізгі 

дағдыларын меңгереді және негізгі мәселелерді анықтай  отырып, туризмдегі саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. 

Шетелге баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін 

үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық туризм  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:халықаралық туризмді дамытудың әр алуандығы және аумақтық (аймақтық, елдік) 
ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, халықаралық туризм дамуының бірқалыпты еместігі және оның 

аумақтық (аймақтық, мемлекеттік) ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық туризм: анықтамасы, негізгі ұғымдар мен терминология. 

Халықаралық туризмнің классификациясымен даму факторлары. Халықаралық туризм статистикасы, ағымдар 

географиясы. Халықаралық туризмнің қазіргі даму тенденциялары. Туристік елтану. Еуропа, Америка, Азия-

Тынық мұхиттық аймақ, Оңтүстік Азия, Африка елдеріндегі туризмнің дамуы. Халықаралық туристік ұйымдар 

халықаралық туризмнің территориялық ұйымдастыруының және оның даму мәселелерін шешу құралы ретінде 

қарастырылады. Туристерді жеткізуші елдер (генераторлар) және туристерді қабылдаушы елдер (туристік 

орталықтар). Дүние жүзінің демалу – сауықтыру орындары. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын және 
шетелден туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі; Әлеуметтік саланың және туризмнің 

микроэкономикасының жай-күйін бағалап, туристік қызметтегі сұраныс пен ұсыныстарды талдап, 

Қазақстандағы және шетелдердегі қызмет көрсету және инфрақұрылымға әсер ететін факторларды сараптайды; 

жеке елдер мен аудандардың халықаралық туризмнің геоэкономикасын талдайды және қолданады; Туризм 

дамуының тарихи-әлеуметтік – экономикалық алғы шарттары, оның материалдық базасының аумақтық 

ұйымдастырылуы және әлемнің түрлі аймақтары мен елдеріндегі туристік саясатты біледі және түсінеді. Туристік 

ағымдардың негізгі бағыттары, халықаралық туризмдегі кіріс пен шығыстың географиялық таралуын 

қарастырады; туризмнің жекелеген елдердегі, аймақтық, тұтастай алғанда әлем экономикасындағы маңызын 

талдайды; халықаралық туризмнің дамуы елдің экономикалық дамуы деңгейімен өзара байланыстылығын 
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түсінеді; халықаралық туризмнің тұрақты даму концепциясының маңыздылығына болжам жасайды және 

бағалайды. 

 

6.2 Модуль – Өлкетану және киелі жерлер географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өлкетану жұмыстарының негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гүлжанат Жалеловна 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді өлкетанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Өлкетанудың түрлері мен формасы. Қазақстан Республикасындағы өлкетанудың 

мәні мен мақсаты. Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің әдістері. Тарихи өлкетанудың негізгі 

бағыттары Экономикалық өлкетанудың мәні мен маңызы. Туристік рекреациялық зерттеулер және олардың 

таралуы. Туған өлкенің  экономико–географиялық сипаты бойынша мәліметтер  дерегі. Кәсіпорындар, елді 

мекендер және аудандар өлкетанулық зерттеудің нысаны. Топономикалық зерттеу. «Мұражай» ұғымы. Туристік 

жорықтар оның түрлерін анықтау. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси  географиясы. Қонақүй шаруашылығы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Туристік бизнес, қызмет көрсетудегі сұраныс пен ұсыныс, халықралық 
есептеулер ( аккредитив, инкассо, аванстық есеп, ашық есеп бойынша есептеу және т.б.) жүйесі туралы; 

бухгалтерлік есеп және сыртқыэкономикалық операцияларды жүргізудегі халықаралық стандарттар туралы; 

Қазақстандағы бухгалтерлік есеп реформасы туралы түсінік болу; В.  Туристік бизнес, қызмет көрсету нарығын 

құру механизмі, өлкетану түрлері мен формалары туралы білімді практикада пайдалану; - практикада 

бухгалтерлік балансты қолдану;- нарықтық тепе-теңдік, туристік бизнесті жасау, салық салу сұрақтары бойынша 

түсінік; С. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен өткізуге ерекше назар аудару;  -  

туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алу, туристік өнімді құра алу. Д. Негізгі құралдар және 

материалдық емес активтерге есеп жүргізе білу, шығыс пен кірісті есептей білу; Е. Туристік кәсіпорынның 

кірісіне есеп жүргізе білу, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты : Қазақтың кең даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді зерттеп, өскелең 

ұрпаққа жеткізу. Рухани жаңғыруды сипаттау және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық құндылықтарды 

жаңғырту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтарының мән-мағынасын және еліміздегі 

табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштерінің әртүрлілігі мен орналасу ерекшелігін ұғыну. Қазақстанның киелі 

жерлер географиясы жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелерін қарастыру. Қазақстанның киелі 

нысандарын анықтау мен жүйелеу жұмыстарының маңыздылығын түсіну. Киелі жерлер географиясын 

оқытудағы жаңа әдістерді меңгеру.  

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 
Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерінің түрлері мен негізгі 

түсініктерін біледі. В. туған өлкенің киелі жерлер географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі 

сұрақтарын қолданады; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, туризм, өлкетану 

салалары бойынша қазіргі заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады. С. «Мәңгілік Ел» 

құндылықтары және қоғамның рухани жаңғыру контекстінде білім берудің жаңа ұстанымдары мен 

инновациялық технологияларын қолданады. Киелі Қазақстан жобасы және оның жүзеге асырылу мәселелеріне 

сараптама жүргізеді. Д. түрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді сараптау, жүйелеу және бағалауды 

өлкетанудағы археологиялық, этнографиялық дала зерттеулерінің мәліметтерін қолдана отырып жүргізу, 

олардың әлеуметтік  және танымдық құндылығын аша біледі; оған өзінің көзқарасын анықтайды және дәлелдей 

алады; Білім беруді дамытудағы киелі жерлер географиясының рөлін қарастырады; Е. Еліміздің табиғи, 

тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, туристік және рекреациялық 
мақсатта қолданылуын бағалайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Нургазина Айжаркын Султанбековна 

Курсты оқытудың мақсаты:«Туризмдегі шет тілі» курсының негізгі мақсаты студенттерді бағдарламамен 

қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, 

лексикалық және құрылымдықты қолдану әдістерін зерттейді.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Маманның кәсіби құзырлық деңігейін жоғарлату үшін келешек мамандардың кәсіби 

іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырудың маңызы зор.  Кәсіби іс-

әрекетерде заманауй шетел тілінің функциолады ситилімен студенттермен таныстыру негізі қрастырылған.   

Шетелге баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін 

үйренеді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 
сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. Туризмдегі шетел тілінің негізгі дағдыларын меңгереді және 

негізгі мәселелерді анықтай  отырып, туризмдегі саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. Шетелге баратын туристік топ 

басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:туризмді дамытудың әр алуандығы және аумақтық (аймақтық, елдік) 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, туризм дамуының бірқалыпты еместігі және оның аумақтық 

(аймақтық, мемлекеттік) ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм географиясы: анықтамасы, негізгі ұғымдар мен терминология. туризм 

географиясы классификациясымен даму факторлары. туризм географиясы статистикасы, ағымдар географиясы. 
туризм географиясы қазіргі даму тенденциялары. Туристік елтану. Еуропа, Америка, Азия-Тынық мұхиттық 

аймақ, Оңтүстік Азия, Африка елдеріндегі туризмнің дамуы. туризм географиясы туристік ұйымдар халықаралық 

туризмнің территориялық ұйымдастыруының және оның даму мәселелерін шешу құралы ретінде 

қарастырылады. Туристерді жеткізуші елдер (генераторлар) және туристерді қабылдаушы елдер (туристік 

орталықтар). Дүние жүзінің демалу – сауықтыру орындары. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын және 

шетелден туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі; Әлеуметтік саланың және туризмнің 

микроэкономикасының жай-күйін бағалап, туристік қызметтегі сұраныс пен ұсыныстарды талдап, 

Қазақстандағы және шетелдердегі қызмет көрсету және инфрақұрылымға әсер ететін факторларды сараптайды; 
жеке елдер мен аудандардың халықаралық туризмнің геоэкономикасын талдайды және қолданады; Туризм 

дамуының тарихи-әлеуметтік – экономикалық алғы шарттары, оның материалдық базасының аумақтық 

ұйымдастырылуы және әлемнің түрлі аймақтары мен елдеріндегі туристік саясатты біледі және түсінеді. Туристік 

ағымдардың негізгі бағыттары, халықаралық туризмдегі кіріс пен шығыстың географиялық таралуын 

қарастырады; туризмнің жекелеген елдердегі, аймақтық, тұтастай алғанда әлем экономикасындағы маңызын 

талдайды; халықаралық туризмнің дамуы елдің экономикалық дамуы деңгейімен өзара байланыстылығын 

түсінеді; халықаралық туризмнің тұрақты даму концепциясының маңыздылығына болжам жасайды және 

бағалайды. 

 

7.1 Модуль – Туризм экономикасы және рекреациялық ресурстар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Туризм маркетингі 

Бағдарлама авторы: Дуйжанова Э.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты:Туристік маркетингтің теориялық негіздерін зерттеу, туристік нарықта маркетинг 

принциптері мен элементтерін тәжірибе жүзінде қолдана білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік  саланы дамудың басым бағыттарының бірі ретінде анықтау.Қазақстан 

үшін ерекше стратегиялық мағынаға ие болып,ел экономикасын диверсификациялауды жүргізуді талап 

етеді.Қазақстанның Орталық Азия аймағының туризмі орталығына айналуына кедергі келтіретін жеткіліксіз 

пайдалану болып табылады.Қазіргі заманғы дүниежүзілік туристік нарықтағы жоғары дәрежеде бәсекелестік 

жағдайында нарықты талдау және оның сұраныстарына тез жауап беру дағдылары мен біліктіліктерінің маңызы 

ерекше.Маркетингті зерттеу туризм,саяхат немесе қонақжайлық саласының кәсіпкерлері мен менеджерлер үшін 

үлкен маңыздылыққа ие. 
Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Туризмді дамытуға қатысты сұрақтарға, мәліметтерге статистикалық талдау 

жасау және қорытынды жасау; В) Турөнімнің сапасын жоғарылату тәсілдерін пайдалану; С) Туристік бизнес 

тәжірибесінде қолданатын терминология мен халықаралық құжаттарды қолдану білу; Д) туристік маркетингті 

туризм экономикасын дамытушы басты стратегия ретінде тетіктерін дамытуды; Е) туризм маркетингісінің 

маңызды факторларын жетілдірудің жолдарын үйрету. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі виза және брондау қызметі 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты:туризмдегі визалық құжаттар мен сақтандыру полистерін рәсімдеу және 

миграциялық қызметтермен жұмыс істеуді мегерту. Қозғалыс еркіндігі және туристік формальдықтар (визалар, 

паспорт, басқа да құжаттардың түрлері) туралы түсінік. Туризмдегі қауіпсіздік.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Паспорттық және визалық формальдылықтар мен туристік формальдылықтардың 

мақсаты мен міндеттері  туралы қарастырылып, түрлері және оның рәсімделу тәртібін, Қазақстандық визаларды 
алу ережелерімен Визаны рәсімдеу және Шенген келісім мен 

Халықаралық  ұйымдар , олардың  лауазымды  тұлғаларының түсінігі және тарихы туралы танысады. Шетелге 

баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 

сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен 

жұмыс істеп, елшіліктермен, кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгереді 

және нормативтік құжаттарды рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі мәселелерді анықтай ала отырып, 

туризмдегі визалық жұмыстар бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша білім жүйесін 

қалыптастырады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экскурсиятану 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты:бағдарламалық материалды меңгеру, экскурсияның мәнін, оның ерекшеліктерін, 

экскурсияны дайындаудың негізгі кезеңдерін және оны өткізудің әдістемесін қарастыру, әлеуметтік-мәдени 

сервис және туризм жүйесінде халықтың әртүрлі топтары үшін шолу және тақырыптық экскурсиялардың негізгі 

сипаттамаларын және оларды өткізудің ерекшелігін ашу. Студенттерге экскурсияларды дайындау және өткізуде 

қолданылатын қазіргі тәсілдерді игеру, Қазақстандағы экскурсия қызметінің ерекшеліктері, даму жағдайлары 

және болашағын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Экскурсияларды дайындауда және өткізуде қолданылатын қазіргі тәсілдерді игеру, 

Қазақстандағы экскурсия қызметінің ерекшеліктері, даму жағдайлары және болашағы жөнінде білім беру. 
Студенттерге экскурсиялық текстерді құрастыру әдістемесі туралы, әртүрлі экскурсияларды өткізу әдістемесі 

туралы хабар беру, әдістемелік, өлкетанымдық, тарихи және т.б. әдебиеттерді талдау және пайдалана білу, 

экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру әдістерін зерттеу, экскурсия өткізу техникасы жөнінде терең білім беру, 

қызмет бойында жеке текстерді және технологиялық карталарды құрастыру, экскурсиялық объектілерді іріктеу 

және зерттеу, объектілерді көрсету және экскурсиялық талдау әдістерін білу. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе.. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазақстанның экскурсиялық істің ерекшіліктері, даму жағдайлары мен 

болашағы жөнінде біледі,экскурсиялық істі насихаттайды. Жеке текстерді құрастыру, экскурсиялық объектілерді 

іріктеп және зерттей алады, Туристік-экскурсиялық кәсіпорында гид-экскурсия жүргізуші функцияларын 

орындайды (кәсіби дәрежесі сәйкес болған жағдайда). Әртүрлі экскурсияларды өткізу әдістемесін, экскурсиялық 
жұмысты ұйымдастыру әдістерін, экскурсия ісінің ерекшелігін, теориясын біледі және түсінеді. Экскурсиялар 

үшін жеке мәтіндер мен технологиялық карталар құра біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазақстанның рекреациялық ресурстары 

Бағдарлама авторы:Айдарова Ақмарал Зияшевна  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның табиғи және экономикалық әлеуметтік рекреациялық 

ресурстарының түрлерін, орналасуын, туризм саласында пайдалану туралы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның табиғи және экономикалық әлеуметтік рекреациялық ресурстарының 

түрлеріне жалпы шолу. Тектоникалық-геологиялық құрылымы; Рельефі; Климаты, климат құрушы факторлары; 

Ішкі сулары, олардың таралу ерекшелігі; Топырақ - өсімдік жамылғысы, таралу заңдылығы; Жануарлар дүниесі, 

зоогеографиялық аудандастырылуы; Табиғат зоналары; Физикалық-географиялық аудандастырылуы, 
аудандастыру принциптері. Аймақтық шолу. Табиғат ресурстары, халқы. Халқының саны, табиғат 

ресурстарының қоры. Қазақстан халық шаруашылығының жалпы сипаты.  Өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, көлік, 

экономикалық байланысы. Қазақстанның экономикалық аудандары. Қазақстанның табиғи және экономикалық 

әлеуметтік рекреациялық ресурстарының туризм саласында пайдалану. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы. Туризмнің ғылыми зерттеу 

негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Қазақстанның туристік рекреациялық ресурстарының құрылымын, 

құрамын, туристік- рекреациялық ресурстардың түрін оқып- үйрену. Табиғи және әлеуметтік экономикалық 
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рекреациялық ресурстарды сипаттау; В.  Практикада жергілікті жердің туристік мүмкіншіліктері туралы 

білімдерін қолдану, ресурстардың рөлі мен маңызын анықтау; С. Аймақтың табиғи, шаруашылық тарихы 

салыстырмалы түрде талдау, білімдерін туризм саласында қолдану. Д. Рекреациялық аймаққа сипаттама беру, 

ерекшеліктерін анықтау; Е. Рекреациялық және географиялық білімдерді кәсіби іс- әрекетінде қолдана білу. 

Тақырыптық карталармен жұмыс жасау. 

 

7.2 Модуль – Туристік құжаттар және маркетинг 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Туризмдегі маркетингітік қызмет 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттердің туристік қызмет саласындағы жүйелік білімдерін қалыптастыру, 

студенттерге туристік қызметтер мен қызмет көрсету саласы, қазіргі жағдайда осы саланың жұмыс істеу 

ережелері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Курс қызмет көрсету саласы үшін және қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік 

қызметтің ерекшеліктері үшін маркетингтің технологиялары бойынша терең білім алуға бағытталған. Қызмет 

көрсетуші кәсіпорындардағы маркетингтің стратегиялары мен тактикаларын, компанияның экономикалық 

тиімділігін арттырудың басты серіппесі маркетингті қолданудың әдістері мен тәсілдерін үйретуге негізделген. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттерге туристік қызметтер мен қызмет көрсету саласы, қазіргі 

жағдайда осы саланың жұмыс істеу ережелері туралы түсінік беру; В) нарықтық жағдайда қызмет көрсететін 

кәсіпорындардың ерекшеліктерін, негізгі мақсаттарын, идеялары мен жұмыс ережелерін пайдалану; С) барлық 

өндірістік және іскерлік шешімдерді қабылдауда толық тәуелсіздік қағидаттарына негізделген олардың 

ұйымдастырушылық және басқарушылық құрылымдарын білу; Д) ішкі және сыртқы ортаны талдау және бағалау 

негізінде ұтымды шешімдер қабылдау; Е) табиғи және әлеуметтік факторларды ескере отырып, оңтайлы қызмет 

көрсету инфрақұрылымымен қамтамасыз ету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 
Курсты оқытудың мақсаты:туризмдегі визалық құжаттар мен сақтандыру полистерін рәсімдеу және 

миграциялық қызметтермен жұмыс істеуді мегерту. Қозғалыс еркіндігі және туристік формальдықтар (визалар, 

паспорт, басқа да құжаттардың түрлері) туралы түсінік. Туризмдегі қауіпсіздік.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Паспорттық және визалық формальдылықтар мен туристік формальдылықтардың 

мақсаты мен міндеттері  туралы қарастырылып, түрлері және оның рәсімделу тәртібін, Қазақстандық визаларды 

алу ережелерімен Визаны рәсімдеу және Шенген келісім мен 

Халықаралық  ұйымдар, олардың  лауазымды  тұлғаларының түсінігі және тарихы туралы танысады. Шетелге 

баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі. Қонақүй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер Туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 
сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен 

жұмыс істеп, елшіліктермен, кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгереді 

және нормативтік құжаттарды рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі мәселелерді анықтай ала отырып, 

туризмдегі визалық жұмыстар бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша білім жүйесін 

қалыптастырады. 
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10.1. Модуль Туристік- рекреациялық потенциал, 15 кредит 

КП ТК IM 3217 Инвестициялық менеджмент      5      5 

КП ТК АОTRР 3218 Ақтөбе облысының туристік-рекреациялық потенциалы      5      5 

КП ЖК  ТСТ 3303 Туризмдегі цифрлық технологиялар       5      5 

10.2. Модуль  Рекреациялық ресурстар, 15 кредит 
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КП ТК SM 3217 Стратегиялық менеджмент      5      5 

КП ТК БKTRР 3218 Батыс Қазақстанның  туристік-рекреациялық потенциалы      5      5 

КП ЖК  ТСТ 3303 Туризмдегі цифрлық технологиялар       5      5 

11.1. Модуль - Туристік бизнес, 10 кредит 

КП ТК KUSh 3219   Қонақүй шаруашылығы      6     5 

КП ТК TFBK  3220   Туристік фирманың бәсекеге қабілеттілігі      6     5 

11.2.  Модуль - Мейрамхана- қонақүй бизнесі, 10 кредит 

КП ТК KUS 3219 Қонақүй сервисі      6     5 

КП ТК BК 3220 Баға қалыптастыру      6     5 

12.1. Модуль - Туризм инфрақұрылымы, 15 кредит 

КП ТК TMDRP  3304 ТМД -ң рекреациялық ресурстары     5      5 

КП ТК TI  3305 Туризм инфрақұрылымы     6      5 

КП ТК TBZhAK 3306 Туристік бизнестегі жарнама - ақпараттық қызметі     6      5 

12.2. Модуль - Көлік инфрақұрылымы, 15 кредит 

КП ТК 
TMD TRR  

3304 
ТМД -ң  табиғи -рекреациялық ресурстары 

    5      5 

КП ТК KI  3305 Көлік инфрақұрылымы     6      5 

КП ТК TZhIU 3306 Туризмдегі жарнамалық істі ұйымдастыру     6      5 

 

10.1. Модуль Туристік - рекреациялық потенциал 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инвестициялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның инвестициялық қызметі курсының мақсаты – болашақ 
менеджерлерді инвестициялық қызметтің нарықтық экономикаға сай қазіргі әдісімен қаруландыру; олардың 

жаңа инвестициялық идеология мен басқарудың инвестициялық мәдениетін қабылдауға жағдай жасау; 

инвестициялық осы басқару үрдісінде отандық және шетелдік шаруашылық тәжірибесінде қолданылатын қазіргі 

инвестициялық технологиялар мен құралдарды таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түпкілікті дайындау және жобаның техника-экономикалық, қаржылық 

жарамдылығын бағалау. Инвестицияның жарамдылығын бағалау тәсілдерін жіктеу. Ақша түсімін дисконттауға 

негізделген инвестицияларды бағалау тәсілдері. Таза келтірілген құн NPV (net presen value). «Түсім-шығын» 

коэффициенті BCR (beuefit-cost-ratio). Жобаның ішкітабыстылық нормасы – IRR (internal rate of return). Жобаның 

өтелу  мерзімі –PP (payback period). Болжанған табыстардың келтірілген құнын PV (present value) есептеу 

тәсілдері. Инвестициялық қаржылардың болашақ (өсірілген) құны FV (future value). Перпетуитет (perpetuity). 

Гордонның моделі. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Тайм менеджмент 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың елдегі мемлектттік реттелуі 

бойынша заңдылықтарын; кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын құру әдістерін, инвестициялық қызметтің 

тиімділігіне баға беру; В)  Инвестициялық қызмет және инвестицияның экономикалық мәні. Инвестициялық 

менеджменттің міндет және мәні. Нарықтық ортадағы кәсіпорынның инвестициялық қылығы. Инвестициялық 

қызметі мемлекеттік реттеу; С) Инвестициялық нарық: мәні және жұмыс істеу механизмі. Кәсіпорынның 

инвестициялық стратегиясын қалыптастыру; D) Инвестициялар тиімділігін бағалау әдістері. Инвестициялық 

жобаларды басқару. Кәсіпорынның қаржылық инвестицияларын басқару; E) Кәсіпорынның инвестициялық 

ресурстары. Халықаралық инвестициялық ынтымақтастық. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ақтөбе облысының туристік - рекреациялық потенциалы 

Бағдарлама авторы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Курсты оқытудың мақсаты:Ақтөбе облысының туристік рекреациялық потенциалының құрылымын, құрамын, 

туристік-рекреациялық категориялардың құрылымы мен құрамын, туристік - рекреациялық ресурстардың 

түрлерін зерттеу; Ақтөбе облысының Табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстарының 

сипаттамасы мен таралуы.. Табиғи және әлеуметтік экономикалық рекреациялық ресурстарды сипаттау.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Ақтөбе облысының туристік рекреациялық потенциалының құрылымын, құрамын, 

туристік- рекреациялық ресурстардың түрін оқып- үйрену. Табиғи және әлеуметтік экономикалық рекреациялық 

ресурстарды сипаттау. Аймақтың табиғи, шаруашылық тарихы салыстырмалы түрде талдау, білімдерін туризм 

саласында қолдану. Рекреациялық аймаққа сипаттама беру, ерекшеліктерін анықтау;  Рекреациялық және 

географиялық білімдерді кәсіби іс- әрекетінде қолдана білу. Тақырыптық карталармен жұмыс жасау. Кәсіби 

қызметтегі рекреациялық-географиялық білім, тақырыптық карталармен жұмыс жасау курсты оқу негізін 
құрайды. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Туризмология негіздері. 
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Постреквизиттері: Туристік инфрақұрылымы. Турристік бизнестегі жарнама- ақпараттық қызмет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік-рекреациялық қызметті және Ақтөбе облысының туристік - 

рекреациялық әлеуетін зерттеуде қолданылатын терминдер мен ұғымдардың негізгі ұғымдары, табиғи және 

тарихи- мәдени мұра объектілері туралы, өңірдегі туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы туралы түсінеді. 

Рекреациялық ресурстарды бағалау әдістемесін тәжірибеде қолдану, аумақтың туристік мүмкіндіктері, табиғи 

және әлеуметтік- экономикалық рекреациялық ресурстардың рөлі мен маңызы туралы біледі. Әр түрлі 

карталарды, кестелерді, анықтамалық материалдарды жанаспалы талдау негізінде карта құра біледі. Жеке 

аумақтардың туризмі мен рекреациясын дамытудың алғышарттарын анықтау қабілеті, туризм мен демалысты 
дамыту жоспарында аумақтарды бағалау және салыстыру талдау, қолда бар туристік-рекреациялық әлеуетті 

анықтайды. Перспективалы туристік- рекреациялық аумақтарға сипаттама жасайды, қарастырылатын аумақтың 

рекреациялық аудандарының ерекшеліктерін анықтайды, жекелеген аумақтарға кешенді сипаттама береді. 

Әдебиетті, БАҚ материалдарын қолдана біледі, туристік маршруттардың жобаларын құрады, қорғалатын 

аумақтарға, табиғи және тарихи - мәдени мұра объектілеріне сипаттама жасай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:күнделікті қолданып жүрген заттарымыз ақпараттық кеңістікте «Заттар Интернеті» 

дүниесіне айналып баруына байланысты,  жаңа технологияларды меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризм саласындағы сандық технологиялар прогрессивті технологиялық білімге ие 
және әлеуметтік медиа, онлайн жарнама, цифрлық маркетинг, IT және цифрлық жобаларды басқару 

мәселелерімен айналысатын туризм саласындағы білім мен тәжірибеге ие болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Туристік бизнесте жұмыс істеу өте маңызды адамдар онлайн режимінде сатып алуларын жүзеге асырады және 

туризм секторы е-коммерция сегментінің үлкен үлесін алады, онлайндық құны оффлайн маркетингтен көп және 

электрондық коммерция нарығы туризмді қоса алғанда, қарқынды дамып келеді. 

Пререквизиттері: Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар. Топография негіздері және жергілікті жерді 

бағдарлау.  

Постреквизиттері: Қонақүй шаруашылығы, Туризмдегі визалық және  құжаттарды рәсімдеу және брондау 

қызметі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды 

өркендетуге ат салысады. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді 
денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту жолдарын 

игереді. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі 

салаларға жаңа сапа дарытуға септігін тигізеді. 

 

10.2. Модуль - Рекреациялық ресурстар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стратегиялық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Шакеева Д.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: стратегиялық менеджмент мәні, мазмұны түсінігін қалыптастыру; - фирманың 

стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері, стратегияны қолдау жүйесі туралы түсініктер 
қалыптастыру; - фирманың экономикалық стратегиясы,мемлекеттік даму стратегиясы, әзірленген және 

қабылданған стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

мәселелері туралы тұсініктер қалыптастыру. Пәнді зерделеуде басқару жүйесінің ситуациялық талдауы 

жүргізіліп, ұйымның миссиясы мен мақсаттарының рольдері айқындалады, ұйымның сыртқы ортасының талдау 

әдістемесі және оның күшті және ілсіз жақтарының басқарушылық талдауы тәсілдері қарастырылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: фирманың стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері, стратегияны қолдау 

жүйесі, фирманың экономикалық стратегиясы, мемлекеттік даму стратегиясы, әзірленген және қабылданған 

стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория,  Менеджмент 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы, Тайм менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) заңнамалық-нормативтік базаны, концепциялар мен стратегиялар 

жиынтығын; - стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығын, - стратегия, корпоративтік мәдениет түрлерін 
білуі тиіс; B) стратегиялық менеджменттің заманауи теоретикалық және тәжірибелік мәселелері туралы; 

стратегиялық өзгерістерді басқару туралы; адами әлуетті пайдалану стратегия ерекшеліктерін меңгеру; C) фирма 

қауқарсыздығын (банкроттығы) алдын алу стратегиясы туралы,  бәсекелестік стратегиясы туралы түсініктер 

алуы жөнінде түсініктері болуы әдістерді құрастыру;  D) бәсекелік артықшылықтар теориясының негізгі 

шарттарын, - стратегиялық басқару қажеттігін анықтайтын факторларды бағалау; E) стратегиялық өзгерістерді 

басқару ерекшеліктерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Батыс Қазақстанның туристік- рекреациялық потенциалы        
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Бағдарлама авторы:  Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Қазақстанның туристік-рекреациялық әлеуеті, рекреациялық ресурстары, 

табиғи және тарихи-мәдени мұра объектілері туралы, өңірде туризмді дамытудың шарттары мен факторлары 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Рекреациялық қызмет, рекреациялық әлеует, туризм. Батыс Қазақстанның туристік-

рекреациялық қызметін дамытудың алғышарттары. Батыс Қазақстанның табиғи рекреациялық ресурстары 

туризм мен рекреацияның дамуындағы жер бедерінің, климаттың, судың, органикалық әлемнің ерекшеліктері. 

Табиғи аймақтар, туризм, рекреациясы, табиғи мұра объектілері, қорғалатын аумақтар, табиғат, тарих, мәдениет 
ескерткіштері. Тарихи-мәдени рекреациялық ресурстар.Аумақтың этнографиялық ерекшеліктері, халық саны, 

туристік қызығушылық тудыратын экономиканың бірегей объектілері. Батыс Қазақстанның әкімшілік 

аудандарының туристік-рекреациялық әлеуеті. Қалалардың туристік- рекреациялық әлеуеті,  Батыс 

Қазақстанның туристік саласының қазіргі жағдайы, проблемалары және даму болашағы біледі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Туризмология негіздері. 

Постреквизиттері: Туристік инфрақұрылымы. Турристік бизнестегі жарнама- ақпараттық қызмет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  Батыс Қазақстанның туристік - рекреациялық әлеуетін және туристік - 

рекреациялық қызметін зерттеуде қолданылатын негізгі терминдер мен ұғымдарды білу, табиғи және тарихи- 

мәдени мұра объектілері туралы, аймақтағы туризмнің қазіргі жағдайы мен даму перспективалары туралы 

түсінік. Рекреациялық ресурстарды бағалау әдістемесін тәжірибеде қолданады, аумақтың туристік мүмкіндіктері 

табиғи және әлеуметтік- экономикалық  рекреациялық ресурстардың рөлі мен маңызы туралы біледі, әр түрлі 

карталарды, кестелерді, анықтамалық материалдарды жанаспалы талдау негізінде карта құрады. Аумақтарды 
туризм мен демалысты дамыту жоспарында бағалау және салыстыру  аумақтардың туристік мүмкіндіктерін 

талдайды, қолда бар туристік- рекреациялық әлеуетті анықтайды. Перспективалы туристік- рекреациялық 

аумақтарға салыстырмалы сипаттама жасай біледі, қарастырылатын аумақтың рекреациялық аудандарының 

ерекшеліктерін анықтайды. Жеке аумақтарға кешенді сипаттама берді, туристік маршруттардың жобаларын 

құрады, қорғалатын аумақтарға, табиғи және тарихи - мәдени мұра объектілеріне сипаттама жасайды, 

әдебиеттерді, БАҚ материалдарын пайдаланады. 

 

11.1. Модуль - Туристік бизнес 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қонақүй шаруашылығы  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерде қонақ үй шаруашылығы, қонақ үйлердің қызметтері мен түрлері, 

өндірістік үй-жайлар мен олардың жабдықтары, қонақ үй шаруашылығының инженерлік-техникалық 

жабдықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:"Қонақ үй шаруашылығы"пәнінің рөлі мен орны. Қонақжайлылық индустриясының 

тарихи тамыры. Әлемдік қонақ үйлер желісі. Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің жағдайы мен дамуы. 

Орналастыру құралдарының мақсаты және ерекшеліктері. Қонақжайлылық ұғымы. Туристік орналастырудың 

тұжырымдамасы мен кластары: қонақ үй және бекеттен тыс кешендер. Қонақ үйлерді регламенттеу және жіктеу. 

Қонақ үйлерді ұйымдастыру жүйесі. Мейманханаларды жіктеу жүйесі, ең көп таралған жіктеу. Жұлдыз жүйесі, 

әріптер жүйесі, тәждер жүйесі, разряд және т. б. жүйесі. Қонақ үйлерді аттестаттауға қойылатын талаптар. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туристік бизнестегі жарнамалық-ақпараттық қызмет. 
Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру 

туралы түсінікке ие, туристік ұйым базасында маркетингтік қызметті ұйымдастыра алады,  персоналды басқару 

жүйесін, туристік қызметті бизнес-жоспарлау, туристік құжаттамамен жұмыс жасау және туристік қызметтерді 

жобалау, қонақ үй шаруашылығының ерекшеліктері туралы біледі. Кәсіпкерлік саласында сервистік қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру теориясын, қызмет көрсету саласының қызметкерлері мен тұтынушылар арасында 

туындайтын өзара қарым-қатынастар маркетингін, қызмет көрсетудің ұлттық, өңірлік, этикалық, демографиялық 

және табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, сервистің теориясы мен тәжірибесін түсінеді. Қонақ үй 

шаруашылығын практикалық қызметте жүргізу әдістерін, жеке қызмет көрсету және желілік маркетинг 

ерекшеліктерін, қызмет көрсету саласы қызметкерінің іскерлік қасиеттерін қолданады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:Туристік фирманың бәсекеге қабілеттілігі 

Бағдарлама авторы: Басшиева Ж.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:Туристік операцияларды ұйымдастыруда заманауи маркетингтің негізгі түсініктері 

мен практикалық әдістерін зерттеу және қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пән бәсекеге қабілетті кластерлерді қалыптастырудың теориялық және 

әдістемелік аспектілерін, кластерлерді дамытудағы әлемдік тәжірибені қарастырады; мемлекеттік саясаттың 

негізі ретінде және инновацияны ынталандыру үшін негіз ретінде мемлекет, аймақ, өнеркәсіп салаларының 

бәсекеге қабілеттілігін талдауда кластердің рөлі; сонымен бірге Қазақстанның туристік кластерін дамыту 
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перспективалары және Қазақстанның аймақтарында туризмді дамытудың бас жоспарын, туристік кластердің 

мәнін, құрылымын, картасын, жіктелуін анықтайды;  

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеу, Еңбекті нормалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристік бизнестегі маркетингтің негізгі ұғымдарына ие болу; В) 

маркетингті туризм жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде бағалау туралы білімге ие болу; C) туризм 

саласындағы маркетингтік қызметтердің негізгі сипаттамаларына талдау жасау; D) Туристік бизнесте бағаның 

қалыптасуына әсер ететін баға технологияларын қолдану; E) Туризм бизнесінде осы саладағы кәсіпорындарда 
маркетингтік қызметті ұйымдастыруда практикалық дағдыларды игеру. 

 

11.2. Модуль - Мейрамхана- қонақүй бизнесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қонақүй сервисі 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға қонақ үй индустриясы кәсіпорындарының жұмыс істеуі, 

ұйымдастыру құрылымы, қонақ үйлер мен туристік кешендерде жұмыс істеу тәжірибесіне сүйене отырып, 

қызмет көрсетудің формалары мен әдістері туралы жалпы түсінік беру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм формалары, қонақ үй сервисінің құрылымы. Қонақ үйдің классификациясы. 

Қонақүй сервисінің құрамы. Қонақуй сервисінің маңызы. Қонақүйлердің типологиясы. Қонақүй сервисі және 
туризм саласы. Қонақүй сервисі нысандарына сипаттама. Қазақстанның ірі қонақүйлері. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Кәсіби қонақ үйлер мен туристік кешендерде қонақ үй және туристік сервис 

ұйымдарында менеджер ретінде сервистік қызметті ұйымдастыра алады; тұтынушылармен қарым-қатынас жасау 

үшін байланыс аймағын анықтау, басқару ұйымы, қонақүйлер мен туристік кешендерде сервистік қызмет 

көрсетуге тапсырыс қабылдай алады. Қызмет көрсету бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау, 

тұтынушыларға қызмет көрсету процесінде оңтайлы шешімдерді таңдау, орындаушылар ұжымының жұмысын 

ұйымдастыру қызметтері; қонақ үйлер мен туристік кешендерде қызмет көрсетудің прогрессивті нысандарын 

енгізуге қатысу; басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жүргізу; персоналмен және 

тұтынушылармен өзара іс-қимыл және іскерлік қарым-қатынас жасау, шет тілінде қарым-қатынас жасайды; 
қонақ үйлер мен туристік кешендердің құрылымдық бөлімшелерінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:Баға қалыптастыру 

Бағдарлама авторы:  Ибрашева А.Ж. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнде мемлекеттің әр түрлі саласындағы баға саясаты мен баға қалыптасуының 

нарықтық механизмінің теориялық негіздері мен практикалық (сарамандық) әдістері зерделенеді. Бағаны 

белгілеумен байланысты сұрақтарды жан-жақты зерделеу студенттерге өте тиімді және бәсекеге жарамды, 

экономикалық мемлекет жүйесін құру бойынша міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын түсінуге және меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы баға түсінігі және оның мәні, бағақалыптасу 
әдістемесінің ғылыми негізі, нарыққа көшу жағдайында баға жүйесінің мінездемесі, өнімнің өзіндік құны 

бағаның басты құрылымы, Қазақстандағы мемлекеттің баға саясаты, отын-энергетика кешеніндегі 

бағақалыптасу, металлургия кешеніндегі бағақалыптасу, машина-құрылыс кешеніндегі бағаның қалыптасуы, 

агроөнеркәсіп кешеніндегі бағаның қалыптасуы, құрылыс өнімдеріне бағақалыптасу, көлік саласындағы 

тарифтердің қалыптасуы мен сала ерекшелігі, тұтынушы тауарларға қойылатын бөлшек бағалар, қоғамдық 

тамақтанудағы бағақалыптасу, қызмет көрсетудегі бағақалыптасу, әлемдік баға нарығы, ішкі сауда бағасы. 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит, Макроэкономика 

Постреквизиттері: Еңбек ақы төлеу, Еңбекті нормалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тауарлар мен қызметтерге тарифтер мен бағаны  есептеудегі есепке 

алынатын теориялық және практикалық дағдыларды алуы. В) нарықтық экономиканың негізгі 

мәселелеріншешудегі бағалық механизмін пайдаланудың негізгі бағыттарының құрылымы, днамикасы, деңгйі 

жөнінде жүйеленген мәнділігінің қалыптасуы. С) баға динамикасын және құралымын талдау және болжау. D) 
баға қалыптастыруға әсер ететін факторларды  талдау Е)  баға қалыптастырудың әдістерін қолдану.  

 

12.1.  Модуль - Туризм инфрақұрылымы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД- ң рекреациялық  ресурстары 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД- ң  рекреациялық  ресурстарының түрлерін, орналасуын, туризм саласында 

пайдалану туралы білім алу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: рекреациялық ресурстарының түрлеріне жалпы шолу.Физикалық-географиялық 

аудандастырылуы, аудандастыру принциптері. Аймақтық шолу. Ресурстары, халқы. Халқының саны, табиғат 

ресурстарының қоры. ТМД  халық шаруашылығының жалпы сипаты.  Өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, көлік, 

экономикалық байланысы. ТМД экономикалық аудандары. ТМД- ң  рекреациялық ресурстарының туризм 

саласында пайдалану. 

Пререквизиттері: Туризм және экскурсиятану негіздері. Курорттық іс.  

Постреквизиттері:  Туристік бизнестегі бағалау қызметі, Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: ТМД- ң туристік рекреациялық ресурстарының құрылымын, құрамын, 
туристік- рекреациялық ресурстардың түрін оқып- үйренеді. Табиғи және әлеуметтік экономикалық 

рекреациялық ресурстарды сипаттай алады. Практикада жергілікті жердің туристік мүмкіншіліктері туралы 

білімдерін қолданады, ресурстардың рөлі мен маңызын анықтайды. Аймақтың табиғи, шаруашылық тарихын 

салыстырмалы түрде талдап, білімдерін туризм саласында қолданады.  Рекреациялық аймаққа сипаттама береді, 

ерекшеліктерін анықтайды. Рекреациялық және географиялық білімдерді кәсіби іс- әрекетінде қолдана біледі. 

Тақырыптық карталармен жұмыс жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм инфрақұрылымы 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна.  

Курсты оқытудың мақсаты:туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас кәсіпорындардың 

біртұтас кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қалыптастыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым,оның міндеттері және құрылымдық 

элементтері.Туризм дамуындағы туристік инфрақұрылымының ролі. Туристік инфрақұрылым 

құрастырушылары. Туризмдегі материалдық-техникалық базаның жалпы сипаттамасы. Туристерді  орналастыру  

құралдары, тамақтану, көліктік-коммуникациялық базасы,телекоммуникациялық  жүйелер, тұрмыстық және 

инженерлік байланыстар туралы білу. Кәсіпорын-туристік  қызметті жабдықтаушы Қазақстанда туризм 

инфрақұрылымының даму болашағы мен мәселелері. Туризм инфрақұрылымының дамуының құқықтық 

негіздері. Туризм инфрақұрылымына инвестициялар. Қазақстандағы инвестициялық климат. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. Туризм маркетингі.  

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың микроэкономикасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курстың негізгі ұғымдарын білу, ел дамуының сипаттамалары, ел мен және 

Қазақстанның өңірлерінің өзара қарым-қатынас ерекшеліктерін, қазіргі заманғы туризм, туризм түрлері және 
туристік орталықтар түрлерінің даму жағдайы туралы біледі  Негізгі туристік орталықтардың орналасуын, даму 

деңгейін, мамандануын, олардың жұмыс істеу көрсеткіштерін біліп, елдегі инфрақұрылым даму үрдісін талдап,  

елдер мен аймақтардың даму перспективаларын сипаттай біледі және елдің туристік және рекреациялық 

ресурстарды жеткізу қабілетін бағалай алады, белгілі бір аймақтарда туризм дамуының жалпы үрдісін 

анықтайды. Елдің саяси жағдайдын талдау әдістерін түсініп, аймақтардағы туристік инфрақұрылымды біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туристік бизнестегі жарнама - ақпараттық қызметі 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туристік құрылымды басқару үдерісіндегі кәсіби міндеттерінің мәні ретінде 

туристік бизнесте жарнамалық- ақпараттық қыземт жөнінде жүйелі түсінік беру, студенттерге жарнаманың 
мәнін, туристік қызметтердің ерекшеліктерін, сондай-ақ жарнамалық ақпараттық қызметтің байланысын 

меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік жарнама түсінігі, мәні, функциясы, ролі мен мағынасы. Жарнамалық-

ақпараттық қызметті ұйымдастыру және оның әлеуеті. Жарнамалық- ақпараттық қызметті ұйымдастыру және 

мүмкіндіктері. Жарнамалық- ақпараттық қызмет негізгі түрлері мен тиімділігін, жарнамалық қызмет жайлы 

ақпаратпен және оларды туристік бизнес тәжірибесінде қолдану икемділігін қалыптастыру. Қазіргі нарықтық 

экономикадағы Қазақстандық  жарнама нарығының  дамуының ерекшеліктері және туристік қызметтердің 

жарнамалық нарығын дамыту ерекшеліктері мен Халықаралық туризмде жарнаманы дамыту қарастырылады.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Экскурсиятану. 

Постреквизиттері: Туристік бизнестегі бағалау қызметі, Туристік елтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызметтің туризмдегі маркетингін, 

басқа ғылымдармен байланысын, зерттеу заңдылықтарын, туристерді тартуға және олардың назарын ұстап 
қалады. Туризм нысандары мен түрлері бойынша (халықаралық және ішкі туризм, әлеуметтік, экологиялық, 

оқиғалық, спорттық, бизнестік, денсаулық және фитнес, мәдени-ағартушылық, діни) және тапсырыс 

берушілердің талабына сәйкес бағыттарды дайындайды және ұсыну туралы біледі. Туристік қызметте заманауи 

ақпараттық технологияларды және қолданбалы бағдарламаларды (кеңсе және арнайы) пайдаланады. 

   

12.2. Модуль - Көлік инфрақұрылымы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: ТМД -ң  табиғи-рекреациялық ресурстары 
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Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты: ТМД- ң  табиғи және экономикалық әлеуметтік рекреациялық ресурстарының 

түрлерін, орналасуын, туризм саласында пайдалану туралы меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: табиғи және экономикалық әлеуметтік рекреациялық ресурстарының түрлеріне 

жалпы шолу. Тектоникалық-геологиялық құрылымы; Рельефі; Климаты, климат құрушы факторлары; Ішкі 

сулары, олардың таралу ерекшелігі; Топырақ - өсімдік жамылғысы, таралу заңдылығы; Жануарлар дүниесі, 

зоогеографиялық аудандастырылуы; Табиғат зоналары; Физикалық-географиялық аудандастырылуы, 

аудандастыру принциптері. Аймақтық шолу. Табиғат ресурстары, халқы. Халқының саны, табиғат 
ресурстарының қоры. ТМД  халық шаруашылығының жалпы сипаты.  Өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, көлік, 

экономикалық байланысы. ТМД экономикалық аудандары. ТМД- ң  табиғи және экономикалық әлеуметтік 

рекреациялық ресурстарының туризм саласында пайдалану. 

Пререквизиттері: Туризм және экскурсиятану негіздері. Курорттық іс.  

Постреквизиттері:  Туристік бизнестегі бағалау қызметі, Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:ТМД- ң табиғи және экономикалық әлеуметтік рекреациялық ресурстарының 

түрлерін, орналасуын, туризм саласында пайдалану туралы білім алады. Статистикалық және картографиялық 

материалдармен жұмыс жасау табиғи ерекшеліктерін, қасиеттерін біледі. Табиғи-рекреациялық ұғымдарды 

саралай біледі. Ұғымдарды анықтау тәсілдері, адамдарды қорғау саласындағы табиғи мұраның пайдалануда 

реттейтін қатынастарды біледі. Аймақтық шолу жасайды. Табиғат ресурстары және халқына жалпы сипаттама 

бере алады. Халқының саны, табиғат ресурстарының қорын біледі. ТМД-ның  халық шаруашылығының жалпы 

сипаттай біледі.Өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, көлік, экономикалық байланысы туралы аналитикалық ой 
қалыптастырады. ТМД экономикалық аудандарымен танысады. ТМД- ң  табиғи және экономикалық әлеуметтік 

рекреациялық ресурстарының туризм саласында пайдалану ұғымдарын біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік инфрақұрылымы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты: көлік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас кәсіпорындардың 

біртұтас кешені ретінде кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қалыптастыру.Көлік 

инфрақұрылымының мәні мен оның мемлекет экономикасындағы рөлін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік және көліктің даму тарихын қоғамдағы адам тарихынан еш бөлуге 

болмайтындығы. Көліктің қоғам өндірісі және адам өмірі жағдайының дамуымен тығыз байланыста дамып, 
көліктің ішкі және сыртқы саудаға, сонымен бірге, өмірдегі қажеттілікте маңызын жоғарылатып, туризм 

саласының дамуына ықпалы. Қазіргі кездегі қоғамда адамның өте аз қажеттіліктері өндіру мен тұтыну аумақтары 

арасында географиялық үзіктерді толтыруды қамтамасыз ететін көліктің көмегінсіз қанағаттандырылуы 

мүмкіндігі туралы білім қалыптастырылады. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Мамандыққа кіріспе. Туризм маркетингі.  

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың микроэкономикасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Көлік инфрақұрылымының мәнін, көліктің қоғам өндірісі және адам өмірі 

жағдайында дамуы, туристік көліктің негізгі тасымалдау түрлері мен даму мәселелері, көлік сфераның өндірістік 

обьектілерін қолдануы және көлік инфрақұрылымының даму болашағы мен мәселелері туралы біледі. 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі жарнамалық істі ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді жарнама қызметінің теориялық негізімен таныстыру және 

жарнамалық-ақпараттық қызметті ұйымдастыру, басқару және жоспарлау бойынша практикалық дағдыларды 

алуға көмектесу. Міндеттері: студенттерде жарнамалық-ақпараттық қызметтің негізгі түсінігі мен маманын 

қалыптастыру; ұйымдастырушылық дағдыларды қалыптастыру, жарнама-ақпараттық қызметті жоспарлау; 

қызметтің барлық түрлерін жоспарлай білу: жарнама жасау, оны түрлі құралдарда орналастыру; жарнама-

ақпараттық компанияның ерекшеліктерін зерттеу; жарнама-ақпараттық қызметтің ерекшеліктерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жарнама түсінігі және мәні. Дәстүрлері мен жарнама ағымдағы жағдайы. 

Маркетинг микс Жарнама. Жарнама әлеуметтікпсихологиялық негізі. Жарнамалық іс-құқықтық база. Жіктеу 

және жарнамалық ақпарат құралдарының сипаттамасы. Жарнамалық ӛнімдерді дамыту. Туризм саласындағы 

жарнама ерекшелігі. Туризмдегі жарнама қызметі ұйымдастыру және басқару. Жарнамалық қызметінің тиімділігі 
Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Экскурсиятану. 

Постреквизиттері: Туристік бизнестегі бағалау қызметі, Туристік елтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тұжырымдамасы мен жарнама негізгі функциялары,  тарихын қазіргі жай-

күйін байланыс технологиясы ретінде, әлеуметтік және психологиялық негіздерін біледі. Жарнамалық іс-

құқықтық базаны бұқаралық ақпарат құралдарының сипаттамаларын және түрлерін біледі, жарнамалық мәтіннің 

сипаттамаларын білу және жарнамалық объектілердің безендіру негіздерін қалыптастырады. Туризм 

саласындағы жарнама ерекшелігін, туризмдегі жарнама қызметін ұйымдастыру және басқарудың негізгі орындау 

және технология білімі, қызметінің тиімділігін анықтайды. Тарихи перспективада және қазіргі жарнамалық 

қызметті жүзеге асыру кезінде отандық және шетелдік тәжірибесін талдай біледі, маркетингтік коммуникациялар 
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элементі ретінде жарнама маңызды сипаттамаларын анықтау мүмкіндігі, жарнама саласындағы қатынастарды 

этикалық және құқықтық мәселелерді талдай біледі, жарнама үздік құралдарын таңдауға, сипаты мен мақсаттары 

жарнама, хабарлама жасау мүмкіндігі,туризм саласындағы жарнамалық іс-шараларды жоспарлайды және 

ұйымдастыра біледі, жарнамалық қызметінің тиімділігін зерттеу әдістерін практикада көрсетеді. 
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10.1. Модуль - Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы, 15 кредит 

БП ТК ASTM 4221 Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 7 5 

БП ТК MB 4222 Мейрамхана бизнесі 7 5 

БП ТК TBKR  4223 Туризмдегі визалық  құжаттарды рәсімдеу 7 5 

10.2. Модуль - Әлеуметтік саланың микроэкономикасы, 15 кредит 

БП ТК ASM 4221 Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 7 5 

БП ТК TTI 4222 Туризмдегі тамақтандандыру индустриясы 7 5 

БП ТК IКJ 4223 Іскерлік келіссөздер мен жазулар 7 5 

10.3. Модуль - Туристік қызметтің сапасы, 15 кредит 

БП ТК TKS 4221 Туристік қызметтің сапасы 7 5 

БП ТК KUKK 4222 Қонақүйдегі қызмет көрсету 7 5 

БП ТК TS 4223 Туризм статистикаcы 7 5 

14 Модуль – Туристік елтану және этикет, 13 кредит 

КП ЖК TE 4308 Туристік елтану 7 5 

КП ЖК TAT 4309 Туризмдегі ақпараттық технологиялар  7 4 

КП ЖК TEE 4310 Туризмдегі этика және этикет 7 4 

15.1. Модуль - Туризмнің ғылыми - зерттеу негіздері, 24 кредит 

КП ТК TGZN  3311 Туризмнің ғылыми- зерттеу негіздері 6 4 

КП ТК DTA  4312 Дүниежүзінің туристік аймақтары 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

15.2. Модуль - Туризмнің ғылыми зерттелуі, 24 кредит 

КП ТК TGZ 3311 Туризмнің ғылыми зерттелуі 6 4 

КП ТК DJTP  4312 Дүниежүзінің тақырыптық парктері 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

15.3.  Модуль - Туризмнің теориясы мен методологиясы, 24 кредит 

КП ТК TTM 3311 Туризмнің теориясы мен методологиясы 6 4 

КП ТК DJA 4312 Дүниежүзінің астаналары 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

10.1. Модуль - Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 
Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге үй шаруашылығы мен фирма экономикасы, әртүрлі нарық 

құрылымындағы фирманың қызмет ету ерекшелігі, өндіріс факторлары нарығының қызмет ету механизмі туралы 

білім беру арқылы олардың бойында микроэкономиканың негізгі субъектілерінің әрекеттері, жетілген және 

жетілмеген бәсеке жағдайындағы фирманың қызметі, өндіріс факторлары нарығының қалыптасуы жөнінде 

түсінік қалыптастыру;  оларды экономикалық-математикалық модельдеу әдістерін қолдана отырып, нарықтың 

негізгі субъектілерінің қызметіне өзбетінше талдау жасай білуге дағдыландыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Заманауи микроэкономика – бұл экономикалық ресурстар шектеулі кезіндегі 

нарықтық субъектілер – үй шаруашылығы және фирмалардың оңтайлы іс-әрекеті туралы ғылым. Ол үй 

шаруашылығының, фирманың экономикалық іс-әрекетінің мақсатын, сонымен қатар олардың нарықтағы 
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экономикалық қарым-қатынасын және үйлестірімділігі мен өзара әрекеттесуін түсінуге мүмкіндік береді. 

«Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы» пәнін оқып-үйрену барысында нарықтың негізгі 

субъектілері – тұтынушылар мен өндірушілердің іс-әрекеті, жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке, 

олигополия жағдайындағы фирманың әрекеттері, сонымен қатар өндіріс факторлары нарықтарының қызмет ету 

механизмдері, нарықтың осал тұстары, оларды реттеудегі мемлекеттің ролі қарастырылады.  

Пререквизиттері:Туризмология  негіздері. Туризмдегі персоналды басқару. Қонақ үй шаруашылығы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туризм нарығындағы бағаны қалыптастыру, қызмет өндірісін тиімді 
ұйымдастыру, пайданы арттыру механизмін білу және оны кәсіби тәжірибеде қолдану;  В) туризм саласы және 

әлеуметтік сала бойынша нарық субъектілердің экономикалық іс-әрекеттерін, атап айтқанда, саладағы сұраныс 

пен ұсынысты, оларға әсер ететін факторларды талдау, соның негізінде қорытынды жасау; С) қолда бар 

ресурстарды ұтымды пайдалана білу; Д) сұранысты қалыптастыратын және ынталандыратын факторларды 

қолдану, атап айтқанда қызмет көрсету сапасын жетілдіру, тиімді баға белгілеу, жарнама жүргізу; Е) тәуекелге 

баруға, өзерістерге бейім болу, өз қызметіндегі тәуекел жағдайлары мен өзгерістерді басқаруға қабілетті болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мейрамхана бизнесі 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылар клиенттермен қарым-қатынас жасау барысында кез келген 

қиындықтарға дайын болуы, жеке тұлға психологиясын білуі, жаңа үрдістерді, жаңа проблемаларды және 
нарықтың кез келген басқа да өзгерістерін алдын ала білуі, сондай-ақ оларға дұрыс жауап беруі тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік салада мейрамханалық бизнесті жүргізудің мақсаттары мен міндеттері, 

әртүрлі үлгідегі мейрамханалар жүйесі, туристік қызметтің басқа салалары арасында мейрамханалық бизнесті 

жүргізудің ерекшеліктері зерттеледі. 

Пререквизиттері:Туризмология  негіздері. Туризмдегі персоналды басқару. Қонақ үй шаруашылығы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туристік формальдылықтың негізгі ұғымдарын, визалық құжаттарды және 

сақтандыру полистерін ресімдеу ережелерін біледі. Мейрамхана бизнесі пәнін оқу кезінде білім алушы 

мейрамхана шаруашылығы бойынша әр түрлі үлгідегі мейрамханалар жүйесімен, туристерді кез- келген турда 

қоғамдық тамақтандырумен танысады, мейрамхана бизнесін жіктеудің жүйелілігін зерттейді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеу 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты:туризмдегі визалық құжаттар мен сақтандыру полистерін рәсімдеу және 

миграциялық қызметтермен жұмыс істеуді мегерту. Қозғалыс еркіндігі және туристік формальдықтар (визалар, 

паспорт, басқа да құжаттардың түрлері) туралы түсінік. Туризмдегі қауіпсіздік.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Паспорттық және визалық формальдылықтар мен туристік формальдылықтардың 

мақсаты мен міндеттері  туралы қарастырылып, түрлері және оның рәсімделу тәртібін, Қазақстандық визаларды 

алу ережелерімен Визаны рәсімдеу және Шенген келісім мен 

Халықаралық  ұйымдар , олардың  лауазымды  тұлғаларының түсінігі және тарихы туралы танысады. Шетелге 

баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін үйренеді. 
Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Туризм тарихы. Туристік кәсіпорындарында персоналды басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер Туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 

сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен 

жұмыс істеп, елшіліктермен, кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгереді 

және нормативтік құжаттарды рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі мәселелерді анықтай ала отырып, 

туризмдегі визалық жұмыстар бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша білім жүйесін 

қалыптастырады. 

 

10.2. Модуль - Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 

Бағдарлама авторы: Игильманова С.И. 
Курсты оқытудың мақсаты:туризмде микроэкономиканың теориялық жағдайларын кешенді және 

заңдастырылған жүйе бойынша қарастыру, сондай-ақ практикалық кәсіпкерлік қызметте микроэкономиканың 

қазіргі заманғы қағидаларын қолдану үшін іргелі білім беру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Туристік кәсіпорындардың әлеуметтік түрлерінің ерекшелектері және 

экономиканың шектес салаларымен байланысы, туризмнің микроэкономикалық даму жағдайлары, оның 

микроэкономикалық әлеуметтік саланы алға жылжыту факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауға 



182 

 

мүмкіндік беретін білім қалыптасады. Өндірістік және әлеуметтік инфрақұрлымдардағы әлеуметтік саланың 

әдістемелік және әдіс аппаратын пайдалануды зерделейді.  

Пререквизиттері:Туризмология  негіздері. Туризмдегі персоналды басқару. Қонақ үй шаруашылығы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің микроэкономика теориясы туралы іргелі білімін 

қалыптастыру; В) микроэкономикалық үлгілерді талдаудың әдіснамалық принциптерін түсіндіру; C) теориялық 

білімдерін практикада қолдану; Д) өзінің кәсіби қызметі барысында ұтымды шешімдер қабылдау; E) өндіріс 

факторларының, айналым қорлары мен материалдық емес активтердің, туристік өнімді сатудан алынған 
кірістердің жиынтығын анықтау және реттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі тамақтандандыру индустриясы 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты:білім алушылардың әртүрлі үлгідегі кәсіпорындарда тамақтану қызметін ұсыну 

үрдісінің менеджменті және ұйымдастыру саласында негізгі білім мен дағды кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қоғамдық тамақтанудағы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру негіздері, 

кәсіпорнының ұйымдастыру құрылымы, тамақтандыру кәсіпорындарын жабдықтау. Тамақтандыру 

кәсіпорындарының қосалқы қызметтері, қоғамдық тамақтанудағы өндірістік қызмет. Тұтынушыларға қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру, банкеттік қызметтер. Технология және ұйымдастыру, тұтынушылардың әртүрлі 

контингенттеріне қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Тамақтану қызметінің маркетингі ҚР аумағында тамақтану 
қызметін ұсыну ережелерін, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын түрлі типтерге және сыныптарға бөлу 

принциптерін зерделеу, тамақтану кәсіпорындарының ұйымдық-өндірістік және басқару құрылымы, әртүрлі 

үлгідегі кәсіпорындарда тамақтандыру қызметін ұйымдастыру түрлері мен әдістері, сондай-ақ тамақтану 

қызметін жылжытудың маркетингтік әдістері. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризм инфрақұрылымы, Қонақ үй шаруашылығы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру және қызметтерді іске 

асыру негіздерін, тамақтандыру кәсіпорындарында өндіріс процестерін ұйымдастыру техникасы мен 

технологиясын, іске асыру және қызмет көрсетуді ұйымдастыру негіздерін біледі, қоғамдық тамақтандыру 

қызметтерін көрсетудің бизнес-процестерін талдай біледі, қоғамдық тамақтандыру қызметтерін тұтынушымен 

өзара іс-қимыл жасау үдерісінің қолайлы жағдайларын жасайды, ұйымдастыру әдістерін, қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсету нысандарын іске асыру дағдыларын, қоғамдық тамақтандыру 

қызметтерін көрсету түрлерін қалыптастыру принциптерін және ережелерін біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік келіссөздер  мен жазулар 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазбаша ақпараттық қызметке, сондай-ақ ресми және бейресми қарым-

қатынастың стандартты коммуникативтік жағдайларында неғұрлым қолданылатын лексикограмматикалық 

құралдарды пайдалана отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, іскерлік 

қарым- қатынастың игерілген дағдыларын бекіту, тереңдету және жетілдіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникацияның түсінігі, мәні және құрылымы. Өзін-өзі таныстыру. Іскерлік 
қарым-қатынастың стильдері, модельдері мен формалары. Іскерлік хат және оның құрылымы. Іскерлік қарым-

қатынаста манипуляциялау. Тұлғаға әсер ету тәсілдері, команда құру, командада жұмыс істеу дағдылары. 

Іскерлік қарым-қатынастағы дау, пікірталас, полемика, ұйымдағы жанжалдар, ұйымның имиджі, маркетинг, 

менеджмент бойынша терминологиялық сөздік қор. Сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде, ауызша- есту арқылы 

қабылдау ( тыңдау , оқу және жазу) ең көп қолданылатын және салыстырмалы қарапайым тіл құралдарын 

пайдалана білуді жетілдіру. Кәсіби ақпарат алу мақсатында ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істей білуді 

дамыту. Іскерлік байланыстарды ғана емес, сондай- ақ мәдениет аралық байланыстарды жолға қою жасау. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Курорттық іс, Іскерлік туризм. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: басқарудың коммуникациялық процестерін теориялық меңгеру; өзара 

түсіністік, коммуникативтік кедергілерді жеңеді, жеке ықпал негізінде оң қарым-қатынастың жақсартылған 

дағдылары, іскерлік келіссөздерді жүргізеді, оларды ұйымдастыру және дайындау (соның ішінде шетелдік 
серіктестермен) теориялары мен практикасын меңгереді, іскерлік қарым-қатынас психологиясының дағдыларын, 

келіссөздерде тактикалық тәсілдерді және дәлелдеу техникасын қолданады, іскерлік кеңестерде жанжалды 

жағдайлардың алдын алады, ресми қабылдауларды, брифингтерді, баспасөз конференцияларын ұйымдастыру 

және өткізу әдістемесін теориялық және практикалық қолдану және коммуникацияның қазіргі құралдарын 

пайдаланады іскерлік Этикет, бизнес- хаттама және іскерлік қарым- қатынастың атрибутты мәселелерін шешеді. 
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10.3. Модуль - Туристік қызметтің сапасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туристік қызметтің сапасы  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:туристік қызметтерді сертификаттаудың қажетті стандарттары мен ережелерін, 

нормативтік - құқықтық құжаттарды, сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің тиімділігін бағалау тәсілдері мен 

өлшемдерін зерделеу. Болашақ мамандардың туризм индустриясы кәсіпорындары қызметінің барлық 
салаларында сапа жүйесін әзірлеу, ұйымдастыру және енгізу бойынша теориялық негіздері мен практикалық 

дағдыларын қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Сапа көрсеткіштерінің жіктелуі және оларды анықтау әдістері, қызмет сапасын 

нормативтік - құқықтық қамтамасыз ету. Қазақстанда және шетелде сапаны басқару тәсілдерінің эволюциясы. 

Персоналдың біліктілігі, сенімділік, қол жетімділік. Материалдық қамтамасыз етудің сипаттамасы. Өнім туризм 

қызметінің құрамдас бөлігі ретінде, бәсекеге қабілеттілік және сапа туризм индустриясы кәсіпорны табысының 

факторы  менеджменті принциптері. Туристік қызметтердің сапасын басқару. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Қонақ үй шаруашылығы, Туристік бизнесті ұйымдастыру және 

жоспарлау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: ішкі маркетингтің теориялық негіздерін, қызмет көрсету саласында ішкі 

маркетингті қолданудың негізгі үрдістері мен бағыттарын, қонақжайлылық индустриясы қызметтерінің ішкі 
маркетингінің ерекшелігін біледі. Қонақжайлылық кәсіпорындарының ішкі нарығын  қызметкерлердің  

маркетинг жүйесімен қанағаттануын анықтау әдістерін қолданады. Кәсіпорында ішкі маркетингтің тиімді 

жүйесін қалыптастыру дағдысын, клиенттерге қызмет көрсету сапасын арттыру үшін кәсіпорынның 

құндылықтарын жылжыту мақсатында ішкі коммуникация әдістерін әзірлеу дағдысын, клиенттерге тиімді 

қызмет көрсету үшін ішкі маркетинг тәсілдерін меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қонақүйдегі қызмет көрсету  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: қонақ үй кешендерінде және басқа да орналастыру құралдарында практикалық 

тиімді кәсіби қызметке дайындау, орналастыру және тамақтандыру қызметтерін көрсету, қонақ үй кешендерінің 
және басқа да орналастыру құралдарының тиімді қызметін ұйымдастыру, орналастыру және тамақтандыру 

қызметтерін көрсету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қонақ үй индустриясын құқықтық қамтамасыз ету, саласындағы стандарттау 

негіздері, еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері. Кәсіптік саладағы денсаулықты сақтау, санитария және гигиена 

талаптарын сақтаудың құқықтары қонақ үйлерді және басқа да орналастыру құралдарын жіктеу жүйесі. Қонақ 

үй индустриясындағы Стратегиялық жоспарлау және болжау. Кәсіби этиканың кәсіби саласындағы 

Конфликтология және психология негіздері іскерлік қарым-қатынас, кәсіби қызметті формациялық қамтамасыз 

ету, бағалау әдістері. Кәсіби қызметті ұйымдастыру негіздері, басқару әдістері мен формалары. Қонақ үй 

құрылыстарының жалпы сипаттамасы,  қызмет көрсету технологиясы. Туристік-қонақ үй кешенінің құрылымы, 

тамақтандыруды ұйымдастыру, қонақжайлылық индустриясындағы корпоративтік мәдениет, қонақ үйлерде 

туристерге қызмет көрсетудің жаңа түрлері мен нысандары. 
Пререквизиттері: Экскурсиятану. Қонақ үй шаруашылығы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: кәсіби сала стандарттарының жүйесін, қонақ үйлердің қызметін қамтамасыз 

ететін заңнама мен нормативтік- құқықтық актілерін басқару жүйесінің негіздері, қонақ үй саласы кәсіпорындары 

қызметінің экономикалық құрауышының негіздері, іскерлік қарым-қатынас негіздері және этика, 

конфликтология негіздері. Тұтынушының талаптарына және кәсіби қызметтің құқықтық базасына сәйкес қонақ 

үйлер бөлімшелерінің технологиялық, ақпараттық және еңбек процестерінің алгоритмдерін және басқа да 

орналастыру құралдарын әзірлей алады. Қонақ үйлердің өндірістік- технологиялық қызметін және басқа да 

орналастыру құралдарын жоспарлайды, бөлімшелердің қызметін үйлестіруді және қонақ үйлер мен басқа да 

орналастыру құралдарына мониторингті жүзеге асырады, инновациялық қонақ үй өнімін жобалайды. Қонақ үй 

қызметінде, оның ішінде еңбекті қорғау бойынша қазіргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды, қонақ үй қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті жоспарлы тапсырмалар мен техникалық- 
экономикалық нормаларды, ресурстарды анықтау әдістемесін меңгерген. Қонақ үйлердің өндірістік- 

технологиялық қызметінің және басқа да орналастыру құралдарының тиімділігін бағалау негіздерін меңгерген, 

қонақ үйлердің шетелдік және отандық тәжірибесін және басқа да орналастыру құралдарын жинақтап талдай 

біледі.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризм статистикаcы  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 
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Курсты оқытудың мақсаты:Дүниежүзілік сауда ұйымының әдіснамалық ұсынымдары және әлемнің жетекші 

елдерінің тәжірибесі негізінде туристік қызметтер нарығының статистикалық көрсеткіштерін кешенді зерттеу, 

білім алушыларға туристік кәсіпорынның қызметі саласында статистикалық әдістерді қолдану теориясы мен 

практикасы саласында білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм статистикасы пәні, әдісі және міндеттері, ұғымы, объектісі, әдіснамасы. 

Туризм ұғымы және негізгі терминдер, туристік қызығушылық, статистикалық жиынтық бірліктері, белгілері мен 

вариациясы, статистикалық көрсеткіш, статистикалық ақпаратты жіктеу алу тарату көздері. Туризм статистикасы 

көрсеткіштерінің жүйесі, оларды есептеу және талдау әдістемесі, бақылаудың түсінігі, бағдарламалық- 
әдіснамалық  мәселелері және ұйымдастыру формалары, түрлері және тәсілдері бақылау дәлдігі. Статистикалық 

бақылау деректерін өңдеу, жинақтау және топтастыру,  үлестіру қатарлары, кестелік және графикалық ұсыну. 

Туризмде қолданылатын топтау және жіктеу көрсеткіштерінің көмегімен халықаралық және ішкі туризмді 

талдау.  Туризмдегі маусымдық бағыттары экономикалық тиімділігі туризм дамуының көрсеткіштері.   

Пререквизиттері: Туристік кәсіпорындарда персоналды басқару.  Іскерлік туризм.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: туризмнің негізгі түсініктері мен санаттарын, статистикалық қызметтерді 

қазіргі заманғы ұйымдастыру принциптерін, статистиканың категориялары мен ұғымдарын біледі, келушілерді 

статистикалық талдауды, орналастыру құралдарының жұмыс істеу тиімділігін, туристік тұтынуды, бақылауды 

ұйымдастыруды, статистикалық кестелер құрастырады, статистикалық деректер массивтерін талдайды, 

статистикалық көрсеткіштерді түсіндіреді, жүргізілген талдаудан туындайтын қорытындыларды тұжырымдай 

біледі. Статистикалық бақылау деректерін (материалдарын) жинауды, өңдеуді ұйымдастыру әдістерін, 
қорытатын көрсеткіштердің көмегімен оларды талдауды, статистикалық модельдеу және болжау әдістерін 

меңгереді. 

14 Модуль – Туристік елтану және этикет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туристік елтану 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Туристік- елтанудың ғылыми және практикалық негіздерін, оның мәнін, 

мақсатын, формалары мен түрлерін, туристік экскурсиялық қызмет көрсету үшін мамандарды даярлау 

нәтижесінде алатын орнымен таныстыру пәннің негізгі мақсаты болып табылады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстандағы туристік -рекреациялық аймақтарын зерттеудегі өлкетану 
жұмыстарының мән-мағынасы зор.   Кешенді елтану және елдерге кешенді сипаттама беру әдістемесі. Аймақ 

және аймақтану. Дүние жүзі елдерінің типологиясы. Дамыған елдердің жалпы сипаттамасы. Батыс Еуропаның 

дамыған елдеріне сипаттама. Германия Федерациясы. Франция. Шығыс Еуропа елдері. Шығыс және Оңтүстік-

Шығыс Азия елдері. Қытай Халық Республикасы. Оңтүстік Азия елдері. Оңтүстік-Батыс Азия елдері және Таяу 

Шығыс. Африка елдері. Латын Америкасы елдері 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әлемнің  жеке елдерінің  саяси картасы, қалыптасу кезеңдері; Дүние жүзінің  

аймақтарандағы жетекші елдердің табиғат жағдайлары,ресурстарын тиімді пайдалану,қорғау  мәселелері; 

Халықтарының ұдайы өсуі, құрамы, орналасуы, үрбандалу, көші-қон, демографиялық мәселелер, еңбек 

ресурстары. Жекелеген елдердің территориялық және салалалық шаруашылық құрылымы,дүние жүзілік 
шаруашылық және географиялық еңбек бөлінісіндегі орны. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Нургазина Айжаркын Султанбековна 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ақпараттық технологиялар құралдарының көмегімен кәсіби іс-

әрекетінің тиімділігін көтеру үшін қажетті білімдер, икемділіктер мен дағдылар кешенін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар» курсында ақпаратттану, 

туризмология негіздері, туризм менеджменті, туризм инфрақұрылымы, туристік бизнесті жоспарлау және 

ұйымдастыру туралы бастапқы нақты білім беріледі, студенттерді туризм саласында  ақпараттық технологиялар 

құралдарының көмегімен кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін көтеру үшін қажетті білімдер, икемділіктер мен 

дағдылар  келтіру жұмыстарының әдістерімен, және оны өткізу жолдарымен таныстырады. 
Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Туризмнің кәсіпкерлік қызметінің негіздері, 

Туризмдегі бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ақпаратттандыру қызметте-рінің мазмұ-нын, мәнін, басты мақсат-тарын,  

әлеу-меттік маңыз-дылығын тү-сіну; Тұтынушылардың талап-тарына сәйкес келетін ақпа-раттандыру қызметін 

қалыптастыру және ұсыну үшін қазіргі заманға технологияларды қолдану; Броньдау мен резервті сақ-таудың 

жаңа ақпараттық құралдары мен бағдар-ламаларын қамтамасыз етумен байла-нысты негізгі проблемаларды 

анықтап, оларды шешу жолдарын талдау; Туризмде жаңа ақпараттық технологиялар  пәнінен алған білімдерін 
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пайда-лану арқылы мәнжазба жазу; Курс бойынша материалдың маңызын, қоры-тындылар сәйкес-тігін бағалау 

бағалай білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмдегі этика және этикет 

Бағдарлама авторы: Шумақова Гүлнұр Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: «Туризмдегі этика және этикет» пәнін меңгерудің мақсаты өз мамандығы, бизнес 

саласының этикасы, Басқару этикасы, туризм бойынша әріптестік қарым-қатынас түрлері туралы білімді 
меңгерген және оларды практикалық қызметте қолдана алатын мамандарды дайындау болып табылады. 

Экскурсиялық қызмет көрсету саласында этика мен этикетті оқу және кәсіби меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Этикет – бұл әрбір тұлғаның тәуелсіздігін қолдауға мүмкіндік беретін, өзара 

түсінісушілік пен өзара сыйластыққа қол жеткізетін, соңында адамның белгілі бір ортада өз тұлғасын қалыпты 

жағдайда дамытуды қалыптастыруға мүмкіндік беретін ерекше қарым-қатынас тілі. Рухани мәдениет 

көрінісіндегі ғылым ретіндегі этика түсінігі, тұлғаның нормативтік үлгілері, туризмдегі этика түсінігі, 

кәсіпкерлік, туристік индустрия саласындағы этика, серіктестік қарым-қатынас этикасы, туристік индустриядағы 

жұмысшылардың этикасы. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері,  Қонақүй шаруашылығы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әр түрлі пайымдауларды жүргізуге және дискуссияға түсуге, көпшілік 

алдында сөйлеуге дағдысы қалыптасқан, қабілетті болады  ;- Туристік қызмет көрсету барысында ұйымдық және 
тұлғааралық коммуникациялық дағдыларды тиімді қолдана алады ;-Туристік кәсіпорындарда тұтынушыларға 

қызмет көрсету формалары мен әдістерін тәжірибеде жетік атқара біледі; 

 

15.1. Модуль - Туризмнің ғылыми- зерттеу негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмнің ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты:туризмнің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы туралы білімді қалыптастыру, 

туризмнің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризм  ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы. Рекреациялық географияның 
отандық мектебінің пайда болуы және дамуы.  Туризмнің концептуалды шеңбері, туризм ресурстары мен 

инфрақұрылымы, туризмді кеңістіктік ұйымдастыру. Туристік қызметті зерттеудің әдіснамалық тәсілдері. 

Туризмдегі ғылыми зерттеулердің практикалық негіздері. Экскурсияларды ұйымдастыру әдістемесі және 

денсаулықты сақтайтын әдістер. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері. Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері. Экскурсиятану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туризмнің концептуалды аспектілерін, туризм ресурстары мен 

инфрақұрылымын, туризмді ғылыми зерттеу объектілерін, туризмді кеңістіктік ұйымдастырудың құрылымын, 

қалыптасуы мен дамуын біледі. Туризмді дамытудың қазіргі заманғы мәселелері мен үрдістерін талдайды. 

Туризмдегі мамандардың шығармашылық қызметінің ғылыми зерттеулерінің маңыздылығын бағалайды, туризм 

саласындағы көп жоспарлы зерттеу міндеттерін шешудің тиімді жолдарын іздеу бойынша білімді пайдаланады. 
Туристік сала өндірісінде қойылған міндеттерді шешу үшін деректер іздеуді жүргізу қабілеті, туризмді дамыту 

тарихының негізгі кезеңдерін, туризмді дамыту тарихының негізгі кезеңдерін біледі. Туристік қызметті зерттеуде 

жалпы ғылыми әдістерді дұрыс қолдануды көрсете біледі. Туристік өнімді қалыптастыруда және жылжытуда 

практикалық әдістерді қолданып экскурсиялар өткізеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің туристік аймақтары 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна      

Курсты оқытудың мақсаты: жер шарындағы туристік-рекреациялық аймақтардың таралуы, тарихи-мәдени, 

табиғи ерекшеліктері туралы меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дүние жүзінің туристік аймақтарын сипаттау арқылы халықаралық туризмнің 

экономикалық байланыстар жүйесіндегі орны туралы мәліметтер қарасатырылады. Дүниежүзінің туристік 
аймақтары туризм саласындағы  әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін сала. Курс туризм саласының ел 

экономикасына әкелетін пайдасы, ықпалы туралы зерттейді, шетел валютасының қүйылуын қамтамасыз етілуі, 

төлем теңгерімі мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасауын зерттейді. Дүние 

жүзінің негізгі туристік аймақтарының жіктелуі. Мұхиттық аралдар және туристер ағымының басым 

аймақтары,әлемдік туризмнің дамуы бірнеше тенденцияларға бөлінуі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Дүние жүзінің тарихи-мәдени мұралары. Халықаралық туризм географиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Дүние жүзінің туристік-рекреациялық ресурстарының сипаттай алады. 

Халықаралық туризмнің экономикалық байланыстар жүйесіндегі орнын, дүние жүзінің негізгі туристік 
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аймақтарының жіктелуін  білуеді. Дүние жүзінің негізгі туристік аймақтарының жіктелуін меңгереді. Мұхиттық 

аралдар және туристер ағымының басым аймақтарын, әлемдік туризмнің дамуы бірнеше тенденцияларға 

бөлінуімен танысады. 

15.2. Модуль - Туризмнің ғылыми зерттелуі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмнің ғылыми зерттелуі  

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  

Курсты оқытудың мақсаты: туризмнің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:ХІХ-ХХ ғ. басындағы рекреация және туризм туралы ғылыми білім тарихшылары.  

Рекреациялық географияның отандық мектебін дамыту. Туризмнің концептуалды шеңбері. Туризм ресурстары 

мен инфрақұрылымы. Туризмді кеңістіктік ұйымдастыру. Туристік қызметті зерттеудің әдіснамалық тәсілдері. 

Туризмдегі ғылыми зерттеулердің практикалық негіздері. Туризмде зерттеу кезінде психологиялық әдістерді 

қолдану. Экскурсияларды ұйымдастыру әдістемесі және денсаулықты сақтайтын әдістер. 

Пререквизиттері: Экскурсиятану. Мұражайтану негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: туризмнің ғылым ретінде мәнін, оның болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, туризмнің концептуалды аспектілері, туризм ресурстары мен инфрақұрылымы туралы 

түсінікке ие болады. Туристік қызметте зерттеу кезінде жеке әдістерді қолдану бойынша білімді пайдалану, 

рекреациялық географияның отандық мектебінің қалыптасу және даму логикасын бағалайды, туризм 
саласындағы көпжоспарлы зерттеу міндеттерін шешудің тиімді жолдарын іздеу бойынша білімді пайдаланады. 

Туризмдегі халықаралық ынтымақтастықтың түсінігі мен принциптері. Туризмдегі ғылыми зерттеулер 

объектілері, курс бойынша негізгі ұғымдар мен терминдерді қолдану қабілеті, туристік саладағы қойылған 

міндеттерді шешеді. XIX - ХХ ғасырлардың басында рекреация және туризм туралы ғылыми білімді 

қалыптастырудың негізгі кезеңдерін бөліп көрсете біледі. Туристік қызметті зерттеулерде жалпы ғылыми 

әдістерді дұрыс қолданады. Туризмдегі ғылыми болжау әдістерін пайдалана біледі, әдебиетті БАҚ 

материалдарын пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің тақырыптық  парктері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 
Курсты оқытудың мақсаты:Дүниежүзінің тақырыптық парктерінің  экономикалық-географиялық 

ерекшеліктерін олардың өз алдына нысан ретінде қалыптасқан уақытынан бастап туристік кластерге  және 

дүниежүзі географиясының туристік ағымына  айналуын оқу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:ТК негізгі ұғымдары және туристік-рекреациялық қызметтің жаңа нысандарын 

дамытудағы рөлін талдау, ТК пайда болған уақыттан бастап (XVI ғ. соңы) қазіргі уақытқа дейін  олардың 

факторларын шарттастырған ТК дамуында кеңістіктік- құрылымдық жылжуларды бөлу, ХХ ғ. екінші 

жартысында ТК-нің кең таралуының жағдайларын, оларды ұйымдастыру принциптерін, өңірлік ерекшеліктерді 

анықтау. ТК туристік кластер ретінде сонымен қатар туристік кластерлерді дамытудың катализаторы ретінде 

қарастыру,  экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсерінен ТК трансформациясының ерекшеліктерін 

анықтау және олардың әлем мен өңірлерде даму динамикасын бағалау. Экономикалық және әлеуметтік 

география және әлемдік шаруашылық саласындағы отандық және шетелдік зерттеушілердің теориялық және 
тұжырымдамалық жұмыстары. 

Пререквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Экскурсиятану 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тақырыптық парктердің даму ерекшеліктерін- аумақтың стратегиялық дамуы 

саласындағы мамандардың туристік талғамдары мен көзқарастарының эволюциясын көрсететін объективті 

үрдісті біледі. Миллиардты табысы бар ірі ТК Туризмдегі инновацияның негізгі таратушыларының бірі болып 

табылады. Саябақтарда демалу жолдарын біледі, ойын-сауық және танымдық элементтерді қоса, келушілердің 

үлкен шеңберін қамтиды және туристік қызметте өте перспективалы бағыт бола отырып, қазіргі адамның 

қажеттіліктеріне сәйкес келеді. 

 

15.3.  Модуль - Туризмнің теориясы мен методологиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Туризмнің теориясы мен методологиясы  

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна  

Курсты оқытудың мақсаты: қоғамның даму тарихының негізгі кезеңдері бойынша рекреация және туризм 

туралы білімді қалыптастыру, туристік - рекреациялық жүйелерді талдаудың әдіснамалық тәсілдері мен 

құралдары, рекреация және туризм туралы ғылыми түсініктердің эволюциясы оқу- жаттығулар тарихындағы 

әртүрлі бағыттардағы теориялық және әдіснамалық жаңалықтарды ғылыми жүйелеу туралы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Әртүрлі мемлекеттердің экономикасындағы туризмнің рөлі, туризмнің даму 

тарихы. Рекреация және туризм пәнаралық зерттеулердің объектісі ретінде, аумақтық- рекреациялық жүйелер. 
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Рекреациялық география және туризм географиясы, туристік- рекреациялық ресурстар. Туризм жүйе ретінде 

зерттеу әдіснамасы. ХІХ - ХХ ғ.басындағы рекреация және туризм туралы ғылыми білімнің қайнар көздері. 

Рекреациялық географияның отандық мектебінің пайда болуы және дамуы. Қазіргі туристік- рекреациялық 

концепциялар және гипотезалар. Туристік қызметті зерттеулерде жалпы ғылыми әдістерді қолдану.Туризмдегі 

нақты процестерді зерттеу әдісі ретінде модельдеу.  Туризмдегі мамандардың шығармашылық қызметінің 

ғылыми зерттеулері дамуы.  Туризмдегі ғылыми зерттеулердің шығармашылық бастамасы, халықаралық 

туристік ынтымақтастықта қолданылатын әдістемелер факторлар.  Туризмдегі ғылыми болжау әдістері. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Мамандыққа кіріспе. Туризм менеджменті, Туризм 
маркетингі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Оқытылатын пәннің мақсаты, міндеттері мен проблемалық аспектілері, 

туристік- рекреациялық зерттеулердің заманауи ұғымдық аппаратын, туризмнің теориясы мен әдістемесі 

саласындағы негізгі тұжырымдамалар мен гипотезаларды біледі. Қоғамның даму тарихының негізгі кезеңдері 

бойынша рекреация және туризм туралы білімді, рекреация мен туризмді зерттеудің әдістемелік құралдарын 

пайдаланады. Туризм мен рекреацияның даму мәселелерін кешенді талайды, туризм туралы ғылым әдіснамасы 

мен тарих саласындағы көп жоспарлы зерттеу міндеттерін шешудің тиімді жолдарын зерттеу әдістерін 

пайдалануды біледі. Туризм және рекреация туралы ілімнің мәніне көзқарасты талдай алады, туристік қызметті 

зерттеуде жалпы ғылыми әдістерді дұрыс қолдануды көрсете алады. Курс бойынша объектілердің деректер 

банкін қалыптастыра алады, оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей алады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дүниежүзінің астаналары  

Бағдарлама авторы: Өмірзақова Мирослава Жамбылқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: әлем елдері астаналарының орны мен рөлін анықтау, әлем астаналарының 

географиялық, геосаяси, тарихи ерекшеліктерін, функциялары мен жіктелуін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Астана-мемлекеттің басты саяси орталығы, оның атауы мен мәртебесі. Әлемнің 

елдері мен аймақтарындағы астаналардың орны мен рөлі. Елдің саяси, әлеуметтік, мәдени және экономикасын 

басқару. Астананың саяси функциялары, астаналардың жіктелуі. Географиялық жағдайы бойынша, функциясына 

байланысты, тарихи ерекшеліктері бойынша астаналарды жіктеу. Дәстүрлі, мәдени астаналар. Туризм және 

Астананың көрікті жерлері. Астананың елдің өңірлері бойынша әлем. Астаналардың қазіргі жағдайы мен даму 

болашағы. 
Пререквизиттері: Саясаттану. Экскурсиятану. Әлем халықтарының дәстүрлері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: негізгі терминдер мен ұғымдарды, астаналардың географиялық, геосаяси, 

тарихи ерекшеліктерін біледі, тарихи-мәдени мұра объектілері туралы; әлем елдеріндегі астаналардың қазіргі 

жағдайы мен даму болашағы туралы түсінікке ие болу. Іс жүзінде аумақтың әлеуметтік- экономикалық 

мүмкіндіктері, ел астаналарының рөлі мен маңызы туралы білімді қолдану; деректерді, әр түрлі карталарды, 

кестелерді, анықтамалық материалдарды жанаспалы талдау негізінде картосхемалар құру. Ел астаналарының 

даму деңгейін, әлеуетін бағалау және салыстыру қабілеті; қолда бар Туризм ресурстарын талдау. Астаналардың 

даму тенденциялары мен мәселелері туралы заманауи ақпаратты жүйелеу;  астаналарға, жеке аумақтарға кешенді 

сипаттама береді, Тарихи - мәдени мұра объектілеріне сипаттама жасай білу; туристік маршруттардың 

бағдарламаларын, жобаларын жасай білу, БАҚ әдебиеттерін, материалдарын қолдана біледі. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

5В01601 – ИСТОРИЯ  

2 курс 

 

Компонент 
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4.1.- Модуль – Образование и предпринимательство, 20 кредитов 

БД ВК IO 2203 Инклюзивное образование 3 3 

БД ВК MO 2204 Менеджмент в образование 3 5 

ООД КВ OBP 2108 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

БД ВК TKOPI 2205 Технология критериального оценивания в преподавании истории 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

4.2. Модуль – Педагогическое образование и технологии оценивания, 20 кредитов 

БД ВК IO 2203 Инклюзивное образование 3 3 

БД ВК MO 2204 Менеджмент в образование 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

БД ВК TKOPI 2205 Технология критериального оценивания в преподавании истории 4 5 

БД  Педагогическая практика 4 2 

5.1 Модуль – Древняя история и основы научных исследований, 15 кредитов 

БД КВ MONIR 2206 Методические основы научно-исследовательской работы 3 5 

БД КВ DIK 2207 Древняя история Казахстана 3 5 

БД КВ DIM 2208 Древняя история мира 4 5 

5.2 Модуль – Древние цивилизации и методика написания научной работы, 15 кредитов 

БД КВ MNNR 2206 Методика написания научной работы 3 5 

БД КВ CS 2207 Цивилизация саков 3 5 

БД КВ AnC 2208 Античная цивилизация 4 5 

6.1 Модуль – Средние века и история казахской диаспоры, 21 кредитов 

БД КВ ITN 2209 История тюркских народов 3 5 

БД КВ SIZ 2210 Средневековая история Запада 4 5 

БД КВ IKD 2211 История казахской диаспоры 4 3 

БД КВ SIK 2212 Средневековая история Казахстана 4 5 

БД КВ SIV 2213 Средневековая история Востока 4 3 

6.2 Модуль – История стран Запада и Востока в средние века и историческая демография, 21 кредитов 

БД КВ TC 2209 Тюркская цивилизация 3 5 

БД КВ SISEA 2210 Средневековая история стран Европы и Америки 4 5 

БД КВ ID 2211 Историческая демография 4 3 

БД КВ EKN 2212 Этногенез казахского народа 4 5 

БД КВ SISAA 2213 Средневековая история стран Азии и Африки 4 3 

 

4.1.- Модуль – Образование и предпринимательство 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений для 

обучения детей с ограниченными возможностями. 
Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. Контроль 
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и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего обучения. 

Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в дошкольных 

учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 

Пререквизиты: Психология  

Постреквизиты: Технология критериального оценивания в преподавании истории  

Ожидаемые результаты обучения:A) умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике.B) 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях.C) умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D) изучает 
особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи.E) изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент в образование 

Автор программы: к.п.н., доцент Мукеев Н.Е. 

Цель дисциплины: овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и педагогического 

менеджмента  

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы проблем управления менеджмента и педагогического 

менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции менеджмента. Содержание 

школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления школой, теоретические 

проблемы организации ее работы.  
Пререквизиты: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиты: Дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В) Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C) Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D)Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; Е) Реализация 

процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткая характеристика курса: Целью курса является изучение  теоретических основ бизнеса и 

предпринимательства, введение студентов в систему понятий и определений сферы бизнеса, знакомство с 

организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходимых для открытия, реорганизации 

и ликвидации собственного дела, содержанием внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса. 

Краткое содержание курса: В данном курсе рассматривается бизнес и предпринимательство как экономические 

отношения и как деятельность, посредством которой происходит удовлетворение экономических интересов 

хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история стран Востока  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать теоретические основы предпринимательства и бизнеса. В. Владеть 

специальной экономической терминологией С. Систематизировать и обобщать информацию по отдельным 

вопросам предпринимательской деятельности. D. Анализировать проблемы экономического характера.  E. Иметь 

навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа необходимой информации, в том числе в поисковых системах 

в Интернете 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Технология критериального оценивания в преподавании истории 

Автор программы: Аликулова Н.С.   

Цель изучения курса: студентам широкие знания о критериального оценивания в преподавании истории в 

обучении. Обучение методам и приемам применения технологии критериального оценивания. 
Краткое содержание дисциплины: Технология критериального оценивания в преподавании истории и ее виды. 

Методы и приемы использования технологии критериального оценивания в преподавании истории. Технология 

критериального оценивания и ее виды. 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии, Иклюзивное образование 

Постреквизиты: Новая история стран  Европы и Америки, Новая история стран Азии и Африки; 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 

особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. Использование на практике 

навыков  и умении в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ. С. В результате 
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полного изучения истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять 

политическую, социально-экономическую историю этих стран мира; Способность  совершенствования  и 

развития  своего  интеллектуального и общекультурного  уровня D) историческое осмысление, умения, 

профессиональных навыков. Умение ориентироваться в многообразии методических возможностей 

междисциплинарного синтеза; Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать 

исторический материал; умение подавать результаты самостоятельной научной деятельности по дисциплине.  

 

4.2. Модуль – Педагогическое образование и технологии оценивания 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: м.ю.н, ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Краткая характеристика курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков 

владения студентами основ права 

Краткое содержание курса: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Политология, Социология 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история стран Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 
применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

5.1 Модуль – Древняя история и основы научных исследований 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Методические основы научно-исследовательской работы 

Автор программы: Абенов Д.Х. 

Краткая характеристика курса: Целью курса является знакомство с методологическими основами научно-

исследовательской работы, методологической культурой научных исследований и формирование у студентов 

умений самостоятельно проводить теоретические исследования. 

Краткое содержание курса : Студент должен ознакомиться с видами научных исследований, со спецификой 

научной работы в исторической области, с основами использования передовых информационных технологий и 

компьютерной техники в научно-исследовательской работе. 

Пререквизиты: Социология, Философия, Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Методика преподавания истории 

Ожидаемые результаты обучения: А. Выработать у студентов широкий исторический взгляд на общественные 

явления. В. Ознакомить с общенаучными и специальными историческими методами исследований. С. Умение 

определять комплекс целесообразных для исследования методов и методик; Д. Формулировать выводы по 

исследовательской работе. Е. Заложить основы научной интуиции. Научить оформлять библиографию, 

обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Древняя история Казахстана 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса : Дать исторические сведения о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии в древнейший период истории Казахстана. 

Краткое содержание курса: Палеолит (Древнекаменный век). Происхождение человека (антропогенез). 
Основные антропологические находки на территории Африки и Азии. Природные условия Казахстана и среда 

обитания древних гоминид. Археологическая периодизация и хронология каменного века. История изучения 

палеолита Казахстана. Мезолит (Среднекаменный век). Неолит (Новокаменный век). Общая характеристика 

неолита. «Неолитическая революция». Энеолит (Медно-каменный век). Появление медных орудий, 

существовавших наряду с каменными орудиями труда.     

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение, Историография 

Ожидаемые результаты обучения: А. Выработать у студентов широкий исторический взгляд на общественные 

явления. В. Ознакомить с важнейшими историко-культурными открытиями и свершениями (до эпохи 
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средневековья включительно). С. Привить умение оперировать вещественными историческими источниками: 

описывать и сравнивать предметы, видеть их разнообразие, выяснить генезис предметов, строить их 

типологические ряды, определять хронологию, выявлять эволюцию орудий труда и других предметов 

материальной культуры человечества; Д. осознавать различие технологических возможностей на разных 

ступенях общественного развития. Е. Заложить основы научной интуиции. Научить составлять библиографию, 

обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Древняя история мира 

Автор программы:Хибина З.Н. 

Краткая характеристика курса : История возникновения и развития государств в древнее время, определение 

особенностей экономического и политического положения государств.  

Краткое содержание курса: История Древнего Востока – Египет, Китай, Иран, народы Кавказа, история 

Средней Азии. Особенности государственного устройства исоциальная стратификация. Культура Древнего 

Востока. Источники и историография Древней Грециии Рима. Периодизация истории Греции и Рима. 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Гражданские войны в Риме. Поражение сторонников республики. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора).  

Пререквизиты:Вспомогательные исторические дисциплин, Археология 

Постреквизиты: Истоочниковедение, Историография  

Ожидаемые результаты обучения: А. В процессе обучения студенты должны знать и понимать даты основных 

событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; В. результаты и итоги ключевых 

событий истории Древнего мира; С. представителей и памятники культуры Древнего мира, изученные виды 

исторических источников. Д. Студенты должны уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического 

документа. Е. Самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение. 

 

5.2 Модуль – Древние цивилизации и методика написания научной работы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Методика написания научной работы 
Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса : Целью курса является формирование у студентов  знаний, умений и навыков 

в области теории и практики основ научных исследований, предоставление необходимой методической помощи 

по научному сопровождению при организации и проведении рациональной и эффективной научно-

исследовательской работы, обобщении и представлении научных результатов, подготовке презентаций.  

Краткое содержание курса : Курс предусматривает усвоение теоретических аспектов в форме , практических 

занятий по методам научных исследований, самостоятельную работу студентов по изучению отдельных тем, 

подготовку сообщений.  

Пререквизиты: Социология, Философия, Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Методика преподавания истории 

Ожидаемые результаты обучения: А. Обучить студентов методике оформления результатов научно-
исследовательской работы;. В. Ознакомить с общенаучными и специальными историческими методами 

исследований. С. Умение определять комплекс целесообразных для исследования методов и методик, 

организовывать поиск информации, сбор данных. Д. Формулировать выводы по исследовательской работе. Е. 

Заложить основы научной интуиции. Научить оформлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цивилизация саков 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса : рассмотреть историю появления и становления кочевой цивилизации саков, 

проанализировать ее роль и значение в истории человечества. 

Краткое содержание курса: Предпосылки и причины возникновения  цивилизации саков, особенности сакской 

культуры, выявить влияние и роль различных сако-скифской цивилизаций на культуру, общественно-
политические процессы на территории Евразии. 

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Культурология 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение    

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание мировых 

цивилизаций, в том числе цивилизации сакских племен В. Способность к осмыслению реальной истории сакских 

племен ;Способность выявлять влияние и роль  цивилизаций саков  на культуру, общественно-политические 

процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные тенденции цивилизации саков; С. Умение 

анализировать о характерных особенностях кочевого скотоводческого хозяйства саков;  Д. Умение проводить 

сопоставления цивилизации саков с  разными цивилизациями или крупными цивилизационными регионами; Е. 
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Умение определять общие и особенные черты исторического развития  сакских племен; Способность 

систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Античная цивилизация 

Автор программы:Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: определить особенности возникновения и развития государственности в 

истории античного мира, особенности развития рабовладельчества и их экономическое состояние.    
Краткое содержание курса: Возникновение и развитие государственности, развитие рабовладельчества. 

Особенности строения государства и социальная стратификация. Историография и источники Древней Греции.  

Древний Рим. Возникновение христианской религии.  

Пререквизиты: Вспомогательные исторические дисциплин, Культурология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Источниковедение 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю формирования и развития античной цивилизации; Знать 

основные методы работы с источниками по истории античного мира. В. Использовать знания о современной 

естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. Способность анализа, 

сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение работать самостоятельно. 

Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать исторические явления и собития, 

объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение показывать на исторических картах 

расположение древних цивилизаций и государств, умение анализа и дискуссии о фрагментах исторических 
документов, дать собственную оценку историческим явления.     

 

6.1 Модуль – Средние века и история казахской диаспоры 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История тюркских народов 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса : Целью курса является изучение богатейшей   истории и культуры тюркских 

народов, раскрытие  единства тюркской общности, показать органическую  связь  отечественной  истории с 

прошлым   и   настоящим   родственных   народов.   

Краткое содержание курса: История тюрских народов с древнейших времен до наших дней. Образование 
тюркских государств. Тюркские племена на территория Казахстана. Образование тюрских каганатов. 

Политические событии. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история Казахстана, история СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 
цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Средневековая история Запада 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса : формирование  знаний по  истории  западно-европейского средневековья с 

учётом логических и  содержательно-методических  связей  в  предметной  области  «история»  и  задач  по 

духовно-нравственному воспитанию студентов. 

Краткое содержание курса: Курс предусматривает изучение политического, социально-экономического  

развития стран Запада в средние века, изменения в развитии культуры, просвещения, образования, открытие 

Нового Света и результаты Великих географических открытий и т.д. 
Пререквизиты: История древнего мира, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание и умение использовать исторические  факты,  основные  события,  

явления,  процессы, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса, В. 

Умение воспринимать, собирать, обобщать, анализировать информацию. С.  Знать теорию исторического 

процесса с точки зрения цивилизационного и  формационного   подходов,   важнейшие   методологические  

концепции  истории Западноевропейского средневековья, их научную и мировоззренческую основу. Д. Умение 

использовать полученную информацию при изучении новой и новейшей истории Европы и Америки; Е. 

Применять полученные знания в процессе работы с письменными источниками. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История казахской диаспоры 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Краткая характеристика курса: изучить исторические условия формирования и развития казахской диаспоры, 

используя при этом исследования казахстанских, российских исследователей.         

Краткое содержание курса: Историография проблемы, история взникновения и развития диаспоры, Казахская 

диаспора и ирредента. Миграции населения. Происхождение. Ареалы. Современное состояние казахской 

диаспоры. 
Пререквизиты: История первобытного общества, Политология, Культурология 

Постреквизиты: Республика Казахстан в мировом сообществе, Всемирная история. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и умение использовать полученные данные при рассмотрении 

проблем новой и новейшей истории; Иметь представление о социо-этнической структуре  населения Казахстана 

в XIX-XX вв., о причинах изменений численности населения;В. Умение осуществлять анализ влияния 

общественно-политических и социально-экономических процессов на изменение демографической структуры 

населения; С. Иметь представление о традиционной культуре казахов, о факторах повлиявших на развитие 

традиционной культуры Казахстана; Д. Умение использовать полученную информацию при изучении истории 

Казахстана; Е. Иметь навыки работы с историческими источниками. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Средневековая история Казахстана  

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса: изучить историю средневекового Казахстана (период VI – нач. XVIII в.), 

раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, происходившие на 

территории Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов Евразии. 

Краткое содержание курса: Предмет и задачи курса «Средневековая история Казахстана». Государства раннего 

и развитого средневековья на территории Казахстана (VI-ХІІ в.в.)». Середина I тысячелетия н. э. - важнейший 

этап в истории казахов и всех тюрков. В это время начинается изменение этнической среды - преобладание 

переходит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в. в письменных 

источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче - туцзюе, в согдийской - турк). Монгольский этап 

в истории Казахстана. Происхождение и формирование казахской народности. Казахское ханство в XVI-XVII вв. 

Социально-экономическое и культурное развитие казахского общества в XVІІІ веке. 
Пререквизиты: Археология, Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: Новейшая история Казахстана, Источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. изучить историю средневекового Казахстана, как объективный 

исторический процесс, результатом которого явилось формирование казахской государственности, казахского 

этноса, народности, самобытной материальной, хозяйственной и духовной культуры; В. Рассмотреть узловые 

проблемы курса с позиции устойчивого и длительного взаимодействия автохтонного населения Казахстана с 

сопредельными народами и государствами; С. Сформировать историческое мышление, как составной части 

мировоззрения будущего специалиста; Д. Выработать навыки самостоятельного изучения и анализа 

общественно-политических и социально-экономических событий прошлого, и на основе полученных знаний и 

навыков уметь делать четкие и логические выводы, давать объективную оценку событиям минувших дней; Е. На 

основе изучение культурного наследия пробудить интерес  к достижениям культуры прошлого Казахстана, что 
способствует правильному пониманию достижении современного Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Средневековая история Востока 

Автор программы:  Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: изучение средневековой истории стран Востока, по историческим периодам и 

направлениям, ознакомление с основными  историческими событиями региона. Изучение формирования 

феодальных отношений в средние века, традиционной государственности, социальной структуры в 

средневековых государствах.      

Краткое содержание курса: Средневековый Восток в цивилизационном отношении  отличался от Европы. 

Мусульманская цивилизация на Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская – в Индии, индусская и 

мусульманская – в странах Юго-Восточной Азии и др. 
Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и умение использовать исторические  факты,  основные  события,  

явления,  процессы, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса, В. 

Умение воспринимать, собирать, обобщать, анализировать информацию. С.  Знать теорию исторического 

процесса с точки зрения цивилизационного и  формационного   подходов,   важнейшие   методологические  

концепции  истории цивилизаций средневекового Востока, их научную и мировоззренческую основу. Д. Умение 

использовать полученную информацию при изучении новой и новейшей истории стран Востока; Е. Применять 

полученные знания в процессе работы с письменными источниками. 
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6.2 Модуль – История стран Запада и Востока в средние века и историческая демография 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тюркская цивилизация 

Автор программы: Еспембетова А.М. 

Краткая характеристика курса: Целью курса является изучение древних процессов, связанных со 

становлением кочевого хозяйствования и культуры тюрков-номадов. 

Краткое содержание курса : Курс изучает историко-культурные процессы, связанные со становлением одной 
из основных форм производящей экономики - скотоводства на бескрайних просторах огромного пояса Великих 

евразийских степей протянувшихся от Тихоокеанского побережья до степных пространств Причерноморья 

Пререквизиты: История первобытного общества, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история Казахстана, история СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 
различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Средневековая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: изучение средневековой истории стран Европы и Америки, по историческим 

периодам и направлениям, ознакомление с основными  историческими событиями региона. Изучение 

формирования феодальных отношений в средние века, традиционной государственности, социальной структуры 

в средневековых государствах.      

Краткое содержание курса: Антика и Европа в средние века: Франция, Англия, Германия, Италия и другие 

народы Европы в ХІ-ХҮ вв. Культура Восточной Европы и Византии в ХІ-ХҮвв. Возрождение в Италии и 
гуманизм в ХҮІ-ХҮІІ вв. Германия. Англия, Франция, Италия, народы Северной Европы. Восточные славяне в 

древности. Народы Америки в ХІ- ХҮІІ вв. 

Пререквизиты: История древнего мира, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание теоретического материала, базовых исторических понятий, 

терминов, философско-методологического инструментария курса; В. Понимание исторической специфики 

регионов и стран Европы и Америки; С. Воспитание исторической культуры, уважения к историческим 

традициям народов Запада; Д. Владение знанием основных исторических этапов становления и эволюции 

цивилизации в регионах и странах востока, закономерностей становления и развития государственности, 

социума в Европе и Америке, исторических особенностей генезиса и функционирования традиционных обществ, 

их модернизации в средневековой истории. Е. Владение методами работы с архивными документа и документами 
учреждении; уметь сообщать профессиональную информацию специалистам и потребителям услуг, так и 

неспециалистам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историческая демография 

Автор программы: Аликулова Н.С. 

Краткая характеристика курса: Целью курса является рассмотрение демографического развития от древности 

до современности, изучение теоретических вопросов, характеризующих ту или иную проблему в развитии 

исторической демографии 

Краткое содержание курса: История становления и развития исторической демографии; демографические 

процессы в исторической ретроспективе, их влияние и взаимовлияние на социально-экономическую и 

экологическую ситуацию; влияние и взаимовлияние экологии, экономики, социальной сферы на 
демографические процессы 

Пререквизиты: История первобытного общества, Политология, Культурология 

Постреквизиты: Республика Казахстан в мировом сообществе, Всемирная история. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и умение использовать полученные данные при рассмотрении 

проблем новой и новейшей истории; Иметь представление о социо-этнической структуре  населения в XIX-XX 

вв., о причинах изменений численности населения; В. Умение осуществлять анализ влияния общественно-

политических и социально-экономических процессов на изменение демографической структуры населения; С. 

Применение полученных знаний при изучении конкретных историко-демографических проблем; Д. Умение 
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анализировать научную литературу, связанную с использованием данных по демографии в исторических 

исследованиях.  Е. Владение методическими приемами реконструкции демографических процессов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этногенез казахского народа 

Автор программы: Еспембетова А.М. 

Краткая характеристика курса: раскрыть сложные процессы этногенеза на территории Казахстана, показать 

их особенности и основные этапы. При изучении проблемы возникновения казахского народа надо обратить 
внимание на историю жизни древних племен населявших земли Казахстана.  

Краткое содержание курса : Проблема этногенеза. Основные этапы и особенности этнического процесса на 

территории Казахстана. Формирование казахского этноса. Этногенетическая связь казахов. Формирование 

казахской народности. Этническое сознание. Этноним «казах». Возникновение казахских жузов. Генезис жузов 

и родоплеменная структура. Изучение проблемы возникновения казахских жузов в исторической науке. 

Завершение процесса формирования казахского народа. 

Пререквизиты: Археология, Вспомогательные исторические дисциплины 

Постреквизиты: Новейшая история Казахстана, Источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Определить основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных 

процессов в древности и средневековье; В. Раскрыть содержание феномена «кочевой цивилизации»; С. Раскрыть 

особенности становления тюркских государств; Д. Осветить этническую и политическую историю кыпчаков и 

огузов, сыгравших важную роль в этногенеза казахского народа;-показать значение Великого Шелкового пути 
для политической, экономической и культурной жизни древнего и средневекового Казахстана; Е. Умение 

пользоваться понятиями и специальной терминологией этнологии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Средневековая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Хибина З.Н. 

Краткая характеристика курса: сформировать глубокие и разносторонние представления об истории 

средневековых восточных цивилизаций, своеобразии их путей развития, факторах, обусловивших особый 

характер исторического процесса на Востоке; научить применять полученные знания в процессе теоретической 

и практической деятельности по окончании высшего учебного заведения 

Краткое содержание курса: Курс изучает процесс специфического развития государств и сообществ, 
материальной и духовной жизни цивилизаций Востока. В ходе курса осуществляется обзор наиболее значимых 

концепций, толкующих наиболее важные явления в контексте истории стран Азии и Африки.  

Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знание и умение использовать исторические  факты,  основные  события,  

явления,  процессы, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса, В. 

Умение воспринимать, собирать, обобщать, анализировать информацию. С.  Знать теорию исторического 

процесса с точки зрения цивилизационного и  формационного   подходов,   важнейшие   методологические  

концепции  истории цивилизаций средневекового Востока, их научную и мировоззренческую основу. Д. Умение 

использовать полученную информацию при изучении новой и новейшей истории стран Востока; Е. Применять 

полученные знания в процессе работы с письменными источниками. 

 

5В011400 – ИСТОРИЯ  

3 курс 

 

Компонент 
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8.1 Модуль – Зарубежная история нового времени, 22 кредитов 

БД КВ NISEA 3216 Новая история стран Европы и Америки 5 5/5 

БД КВ NIK 3217 Новая история Казахстана 5 5/5 

ПД ОК MPI 3302 Методика преподавания истории 5 5/5 

БД  Педагогическая практика  5 1/1 

БД КВ NISAA 3218 Новая история стран Азии и Африки 6 6/6 

8.2 Модуль – История нового времени и методика преподавания истории, 22 кредитов 

БД КВ NIZ 3216 Новая история Запада 5 5/5 
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БД КВ IK 3217 История Казахстана XVII-XIX вв. 5 5/5 

ПД ОК MPI 3302 Методика преподавания истории 5 5/5 

БД  Педагогическая практика  5 1/1 

БД КВ NIV 3218 Новая история Востока 6 6/6 

10.1 Модуль – Современная история и методика, 15 кредитов 

БД КВ FPMPI 3222 
Формирование педагогического мастерства в преподавании 

истории 

5 4/4 

БД КВ TKM 3223 Технология критического мышления 6 5/5 

ПД КВ NISEA 3303 Новейшая история стран Европы и Америки 6 6/6 

10.2 Модуль – Новые технологии преподавания и новейшая история, 15 кредитов 

БД КВ TKOPI 3222 Теория конструктивного обучения в преподавании истории 5 4/4 

БД КВ TRO 3223 Технология развивающего обучения 6 5/5 

ПД КВ NISZ 3303 Новейшая история стран Запада 6 6/6 

11.1 Модуль – Проблемы краеведения, источниковедения и историографии, 14 кредитов 

БД КВ IK 3224 Историческое краеведение 5 4/4 

ПД КВ Iv 3304 Источниковедение  5 5/5 

ПД КВ Ig 3305 Историография  6 5/5 

11.2 Модуль – Проблемы источниковедения и научного исследования, 14 кредитов 

БД КВ IAO 3224 История Актюбинской области 5 4/4 

ПД КВ IIK 3304 Источники по истории Казахстана 5 5/5 

ПД КВ ONI 3305 Основы научных исследований 6 5/5 

 
8.1 Модуль – Зарубежная история нового времени 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Новая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: Новая история Европы и Америки – это часть всемирной истории, тесным 

образом связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории зарубежных стран 

Европы и Америки от Английской буржуазной революции XVII до конца XIX веков, истории Европы и Америки 

как важной составляющей части всемирной истории.   

Краткое содержание курса:Общественно-политическое развитие Европы к началу Нового времени. Английская 

буржуазная революция. Образование США. Великая Французская буржуазная революция. Франция в начале XIX 

в. Англия в XVIII в. Венский конгресс и его последствия. Война за независимость в Латинской Америке (1810 – 

1826 гг.). Буржуазные революции в 20-х гг. XIX в. в Европе. Франция в 1815– 1847гг. Страны Северной Европы 

в I половине XIXв. Страны Южной Европы в I половине XIXв. Гражданская война в США и ее последствия. 
Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: Новейшая история  стран Европы и  Америки, Историография  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Европы и Америки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального 

подхода к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического 

и культурного развития стран Европы и Америки; С. Умения привить навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. 

Заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:   Новая история Казахстана 
Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса :В процессе преподавания «Новой истории Казахстана» Вы с первых шагов 

включаетесь в процесс профессионального становления через ознакомление с ключевыми проблемами новой  

истории Казахстана, особенностями и закономерностями развития общества и Казахского государства периода 

ХVIII – начала ХХ вв. 

Краткое содержание курса :Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в первой 

трети ХVIII века. Присоединение Казахстана к России (30-40-е годы ХVIII века). Административно-

политическое положение Казахстана во второй половине ХIХ века. Завоевание Южного Казахстана. Завершение 

присоединения казахских земель к Российской империи. Проникновение и развитие капиталистических 

отношений в Казахстане во второй половине ХIХ века. Социально-экономическое положение Казахстана в 

начале ХХ века. Социально-политическое развитие Казахстана в начале ХХ века.    
Пререквизиты: Древняя история Казахстана, История средневекового Казахстана, Основы музееведения 

Постреквизиты:Новейшая история стран Востока, Историография  
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знание, понимание своеобразных и закономерных аспектов, присущих 

для экономического, политического и культурного развития Казахстана в ХVIII - начале ХХ веков (до 1917г.). В. 

Дать системные знания по узловым проблемам рассматриваемого периода; С. Привить навыки анализа 

информации из исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими 

методами; Д. Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, 

рефератов; Е заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести 

дискуссию; воспитывать уважение к национальной истории. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса :Новая история стран Азии и Африки– это часть всемирной истории, тесным 

образом связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран 

Азии и Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории.   
Краткое содержание курса: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового времени. История и 

развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. Культура 

народов Закавказья и Центральной Азии. 

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана,Основы музееведения, Методика преподавания истории 

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 
истории стран Азии и АФрики как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального подхода 

к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и 

культурного развития стран Азии и Африки; С. Уменияпривить навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать 

творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов;Е. Заложить основы 

научной интуиции;научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

8.2 Модуль – История нового времени и методика преподавания истории 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история Запада 
Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса : рассмотреть историческое развитие стран Запада во второй половине XVII – 

начале XIX века. Показать основные тенденции развития западной цивилизации в переходную эпоху от 

традиционного общества к индустриальному, изучить процесс складывания буржуазного общества в странах 

Запада, обусловленного экономическим, социально-политическим и духовным развитием, показать буржуазные 

революции XVII-XVIII веков в ведущих странах Запада как фактор разрушения основ традиционного общества 

и формирования «общества равноправных».  

Краткое содержание курса :  Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в Новое время. 

Основные черты европейской культуры: рационализм, гуманизм, историчность. Влияние античного и 

христианского наследия на культуру Европы.  Периоды развития европейской культуры в Новое время.   

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: Новейшая история  стран Европы и  Америки, Историография  

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основной категориальный аппарат истории стран Запада, ее 

периодизацию, основные исторические типы цивилизаций и специфические особенности экономики и  культур; 

В. уметь применять цивилизационный подход к изучению исторического процесса; С. владеть навыками 

свободно, грамотно и независимо излагать свою точку зрения; навыками самообразования и саморазвития..Д. 

развивать коммуникативные навыки, умения вести дискуссию, общение с сокурсниками при групповой работе.  

Е. быть компетентным в сфере гуманитарных знаний  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История Казахстана XVII-XIX вв. 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса: В процессе преподавания «Новой истории Казахстана» Вы с первых шагов 
включаетесь в процесс профессионального становления через ознакомление с ключевыми проблемами новой  

истории Казахстана, особенностями и закономерностями развития общества и Казахского государства периода 

ХVIII – начала ХХвв. 

Краткое содержание курса: Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в первой 

трети ХVIII века. Присоединение Казахстана к России (30-40-е годы ХVIII века). Административно-

политическое положение Казахстана во второй половине ХIХ века. Завоевание Южного Казахстана. Завершение 

присоединения казахских земель к Российской империи. Проникновение и развитие капиталистических 

отношений в Казахстане во второй половине ХIХ века. Социально-экономическое положение Казахстана в 

начале ХХ века. Социально-политическое развитие Казахстана в начале ХХ века.    
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Пререквизиты: Древняя история Казахстана, История средневекового Казахстана, Основы музееведения 

Постреквизиты:Новейшая история стран Востока, Историография  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания и понимание своеобразных и закономерных аспектов, присущих 

для экономического, политического и культурного развития Казахстана в ХVIII - начале ХХ веков (до 1917г.). В. 

Дать системные знания по узловым проблемам рассматриваемого периода. С. навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; 

Е.заложить основы научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию;  
воспитывать уважение к национальной истории  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса:  Новая история стран Востока – это часть всемирной истории, тесным образом 

связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран Азии и 

Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории 

Краткое содержание курса: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового времени. История и 

развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. Культура 

народов Закавказья и Центральной Азии.  

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана,Основы музееведения, Методика преподавания истории 

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новое время; 

Знать основные методы работы с источниками по истории Нового времени. В. Использовать знания о 

современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. 

Способность анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение 

работать самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать 

исторические явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение 

показывать на исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по 

фрагментам исторических документов, дать собственную оценку историческим явлениям.     

 

10.1 Модуль – Современная история и методика 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Автор программы: Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса: обеспечение целостной психолого-педагогической подготовки студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности на основе осмысления сущности педагогического мастерства как 

творческой индивидуальности педагога в образовательном процессе.                                              

Краткое содержание курса: Научные основы педагогического мастерства. Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство. Педагогическая техника и педагогическая деятельность. Технология 

педагогического взаимодействия. Мастерство и технология педагогического общения. Педагогическая культура 

и педагогическое мастерство. 
Пререквизиты: Технологии критериального оценивания,  Педагогика, Инклюзивное образование.   

Постреквизиты:  Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать технологии педагогического общения, с целью эффективного 

взаимодействия с детьми и педагогическим коллективом; В. уметь  анализировать педагогические ситуации 

различного типа с точки зрения их содержания и перспективного развития; определять собственную 

педагогическую позицию;  С. навыки работы с методической литературой, нестандартное мышление и 

творческий характер педагогической деятельности. Д. развивать коммуникативные навыки  Е. формирование 

высокой профессиональной компетентности, предусматривающей глубокие знания и широкую эрудицию в 

научно-предметной области.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Технология критического мышления 
Автор программы:Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса: Изучение  передового педагогического опыта, внедрения  достижений 

психолого-педагогической науки в практику.  

Краткое содержание курса: Технологический процесс групповой работы проходит несколько этапов: 

подготовка к выполнению задания, групповая работа и заключительная часть. Подготовка к выполнению 

группового задания включает в себя постановку познавательной задачи  (проблемной ситуации), инструктаж о 

последовательности работы, раздачу дидактического материала по группам. Групповая работа предполагает 

знакомство с материалом, планирование работы в группе, распределение заданий внутри группы, 

индивидуальное выполнение задания, обсуждение индивидуальных результатов работы в группе, обсуждение 
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общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения) и подведение итогов группового 

задания. 

Пререквизиты: Методика преподавание истории, Педагогика, Психология 

Постреквизиты:  Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А. формирование концептуального подхода к изучению данной 

дисциплины; В. Особенности применения инновационных технологии в образовательном процессе;  С. 

Сопоставлять  традиционные  и инновационные методы обучения; Д. Применять на практике инновационную 

методику обучения; активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки  методических 
разработок. Е. Формирование навыков критического мышления и самостоятельной работы с учебным и научным 

материалом. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Ганибаева Ж.А. 

Краткая характеристика курса :  Курс «Новейшей истории стран Европы и Америки» охватывает не только 

историю отдельных стран двух континентов, но и раскрывает целостную картину исторического процесса в его 

единстве и противоречии с начала ХХ века до начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса: Хронологический подход проявился в разделении курса на две части: 1900-1945 гг. 

и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных блоков по 

каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; страны 
Латинской Америки. Наконец, был использован и проблемный подход. Эволюция международных отношений, 

социально-политические движения (коммунистическое, социалистическое, новые демократические движения), 

НТР и ее влияние на социальную и духовную сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной 

цивилизации в целом также нашли свое отражение в содержании программы. 

Пререквизиты: История древнего  мира, Новая история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Новейшая история стран Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание хронологии важнейших событий новейшей истории стран Европы 

и Америки как важной составляющей части всемирной истории; В. формирование концептуального подхода к 

изучению данной дисциплины; изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и 

культурного развития стран Европы и Америки; С.навыки анализа информации из исторических источников 

сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. активизировать творческую 
деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е.заложить основы 

научной интуиции;  составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

10.2 Модуль – Новые технологии преподавания и новейшая история 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория конструктивного обучения в преподавании истории 

Автор программы:Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса: раскрыть сущность конструктивного обучения в преподавании истории; 

обосновать актуальность применения интерактивных технологии в преподавании истории, показать на 

практических примерах методы применения технологии.  
Краткое содержание курса:  Конструктивное обучение. Иновационные технологии: понятие, признаки, 

функции; Методы применения; Интерактивные методы обучения и преподавания; внедрение технологии в 

преподавании истории. 

Пререквизиты: Технологии критериального оценивания,  Педагогика, Инклюзивное образование.   

Постреквизиты:  Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А. усвоение студентами необходимого объема теоретических знаний по 

применению инновационных технологии в школе для дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса; В.  уметь применять интерактивные методы и способы  обучения;  С. применение в учебном процессе 

дидактически обоснованных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 

компьютера и Интернета; Д. овладение навыками воспитательной, учебно-методической и исследовательской 

работы; Е.  применение усвоенных  навыков обучения в будущей преподавательской деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Технология развивающего обучения 

Автор программы: Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса:  раскрыть сущность инновационных технологии в преподавании истории; 

обосновать актуальность применения интерактивных технологии в преподавании истории, показать на 

практических примерах методы применения технологии.  

Краткое содержание курса:  Иновационные технологии: понятие, признаки, функции; Методы применения; 

Интерактивные методы обучения и преподавания; внедрение технологии в преподавании истории. 

Пререквизиты: Методика преподавание истории, Педагогика, Психология 
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Постреквизиты:  Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А. усвоение студентами необходимого объема теоретических знаний по 

применению инновационных технологии в школе для дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса; В.  уметь применять интерактивные методы и способы  обучения;  С. применение в учебном процессе 

дидактически обоснованных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 

компьютера и Интернета; Д. овладение навыками воспитательной, учебно-методической и исследовательской 

работы; Е.  применение усвоенных  навыков обучения в будущей преподавательской деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Запада 

Автор программы: Ганибаева Ж.А. 

Краткая характеристика курса:  Изучение истории отдельных стран двух континентов и раскрыть целостную 

картину исторического процесса в его единстве и противоречии с начала ХХ века до начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса: Хронологический подход проявился в разделении курса на две части: 1900-1945 гг. 

и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных блоков по 

каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; страны 

Латинской Америки. Наконец, был использован и проблемный подход. Эволюция международных отношений, 

социально-политические движения (коммунистическое, социалистическое, новые демократические движения), 

НТР и ее влияние на социальную и духовную сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной 

цивилизации в целом также нашли свое отражение в содержании программы. 
Пререквизиты: История древнего  мира, Новая история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Новейшая история стран Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание хронологии важнейших событий новейшей истории стран Европы 

и Америки как важной составляющей части всемирной истории. В. Формирование концептуального подхода к 

изучению данной дисциплины. С. Изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и 

культурного развития стран Европы и Америки; Д. Навыки анализа информации из исторических источников 

сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами. Е. Активизировать творческую 

деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов, презентаций.  

 

11.1 Модуль – Проблемы краеведения, источниковедения и историографии 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историческое краеведение 

Автор программы: Абдоллаев Н.А. 

Краткая характеристика курса: Изучение основных особенностей школьного краеведения на современном 

этапе-высокая идейность, общественно полезная направленность, его поисково-исследовательский характер. 

Краткое содержание курса : Историческое краеведение-это не самостоятельный предмет школьного изучения, 

а принцип обучения и воспитания на местном материале. Краеведческая работа проводится на уроках, 

факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. Краеведение стало важным средством 

повышения качества знаний, способствующим формированию у учащихся научного мировоззрения, 

нравственного воспитания личности и убежденности .Краеведение на уроках истории. Краеведческие уроки. 

Факультативные занятия по краеведению. Внеклассная работа по краеведению. Историко-краеведческий кружок. 
Экскурсии в музей. Историко-краеведческая конференция. Патриотическое и краеведческое воспитание 

школьников на уроках истории и внеклассной деятельности.  

Пререквизиты:Педагогика, Методика преподованиия истории, Археология 

Постреквизиты:Историография, Новейшая история стран Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. Активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет 

разнообразить методику уроков, вносит в преподавание истории конкретность и убедительность, участвует в 

патриотическом воспитании школьников. В. Краеведческая работа помогает студентам устанавливать 

многообразные связи с местным населением, стимулирует их участие в общественно полезной деятельности. С. 

На местном материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических событиях, показывается 

хозяйственное, экономическое и культурное значение края в развитии нашего государства, в укреплении его 

могущества, что способствует патриотическому воспитанию молодежи. Д. Анализ особенностей социально-

экономического развития Актюбинской области. Е. Получение знании по системе управления региона, ее 
административной структуре; Получение навыков работы с документальными источниками истории региона, 

работы с картами.    

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источниковедение  

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса : В соответствии с текущим уровнем развития исторической науки, студентов 

следует обучать основным принципам и методам изучения и сохранения имеющихся имеющихся данных в 

области теории и методологии источниковедения. 
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Краткое содержание курса: Цель и задачи дисциплины. Объект и предмет изучения источниковедения. 

Идентификация  исторических источников. Сбор данных, классификация, критический анализ и интерпретация. 

Основные этапы работы исследователя с источниками. Исторические источники Казахстана, их виды. Значение 

архивных данных. Источниковедение зарубежной истории, их классификация. 

Пререквизиты: История средних веков, Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Историческая демография, Историография 

Ожидаемые результаты обучения:А. знать основной категориальный аппарат источниковедения; В. 

Практическое применение методов получения достоверной информации из источников; С. Знание видов 
источников по истории Казахстана и этапов работы с ними; Д. Выполнение самостоятельной работы по освоению 

теоретических знаний по определенной теме курса, работа с научной литературой, базой по дисциплине;.  Е. 

Оценка новых концептуальных подходов, их источниковедческий анализ. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историография 

Автор программы: Хибина З.Н. 

Краткая характеристика курса: обучение основным принципам и методам изучения и сохранения имеющихся 

имеющихся данных в области теории и методологии историографии 

Краткое содержание курса: Историография истории мира. Проблема периодизации истории нового и 

новейшего времени. Историография истории зарубежных стран. Исторические взгляды. Концепции и школы 

Пререквизиты:История первобытного общества, Политология  
Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения:А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремится к профессиональному и личностному рост, 

иметь навыки профессоинальной деятельности.  

 

11.2 Модуль  – Проблемы источниковедения и научного исследования 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История Актюбинской области 

Автор программы:Аликулова Н.С. 

Краткая характеристика курса: Знание периодов истории Актюбинского региона, начиная с древнего периода 

по современность.   

Краткое содержание курса: Локализация исторических событий и процессов по историческим эпохам, их место 

в историческом развитии. Оценка исторических событий, процессов, исторических личностей. Знание работы с 

источниками знаний, учебной литературой, историческими документами, с картами.   

Пререквизиты:Педагогика, Методика преподованиия истории, Археология 

Постреквизиты:Историография, Новейшая история стран Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. Усвоение материала источников по истории Актюбинской области с 
древнего по настоящее время; В. Анализ особенностей экономического развития региона при показе социального 

положения народа; С. Анализ особенностей социально-экономического развития Актюбинской области; Д. 

Получение знании по системе управления региона, ее административной структуре; Е. Получение навыков 

работы с документальными источниками истории региона, работы с картами.    

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источники по истории Казахстана 

Автор программы: Абенов Д.К. 

Краткая характеристика курса: Изучение теории и методологии источниковедения истории Казахстана, 

изучение имеющихся, источников по истории Казахстана, методики работы с ними. 

Краткое содержание курса: формирование  конкретных знании в области источниковедения Казахстана;  

навыки научного исследования и его процедура; определение исторических источников; Классификация 
источников. Источниковедческий анализ. 

Пререквизиты: История средних веков, Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Историческая демография, Историография 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знакомиться с источниками по периодам исторического развития; В. 

Способность выпускников применять знания в вопросах комплектования и экспертизы ценности документов, 

научно-справочного аппарата к ним, и их использования в различных целях;  С. Соблюдать требования к 

информационной безопасности, в том числе государственной тайны, умение применять аналитические навыки 

при работе с  источниками для решения профессиональных задач; Д. Иметь эффективные коммуникативные и 
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социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях;   

Е. Умение работать с данными, хрониками, историческими и литературными документами. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы научных исследований 

Автор программы: Абенов Д.К. 

Краткая характеристика курса: Дать объективные знания о  методологических основах, категориях и 

приоритетных направлениях развития исторической науки и других теоретических проблемах курса. 
Формировать представление у студентов о гуманистической природе и социальной роли и месте исторической 

науки в развитии современного общества, о возможностях профессионально-личностного роста, способствовать 

формированию научного мировоззрения, чувства сопричастности к истории народа. 

Краткое содержание курса: основные термины и понятия по курсу; о самой исторической науке; об основных 

исторических концепциях; об основных методах и подходах к изучению истории человечества о требованиях, 

предъявляемых к исторической правде; о причинах допущения исторической лжи; понять и уметь раскрыть 

сущность общечеловеческих ценностей; о необходимости  использования фактического материала в раскрытии 

исторических событий и явлений; 
Пререквизиты:История первобытного общества, Политология  

Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знание и понимание основных этапов краеведческой работы на базе 

полученных знаний; В. Знание анализа письменных и других источников, краеведческих материалов в музеях 
города и области. Умение выделять основные этапы по истории; С. Способность работы с краеведческими 

материалами и источниками (предметами материальной и духовной культуры);Д. Умение самостоятельной 

работы; Умение систематизированного изложения исторического материала; Е. поиска и обработки 

краеведческих материалов в архивах и музеях. 

 

5В011400 – ИСТОРИЯ  

4 курс 

 

Компонент 
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11.1 Модуль – Новейшая история Казахстана и зарубежных стран, 25 кредитов 

БД КВ NISEA 4225 Новейшая история стран Европы и Америки 7 5/5 

БД КВ NISAA 4226 Новейшая история стран Азии и Африки 7 5/5 

БД КВ IKSP 4227 История Казахстана в советский период 7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 

11.2 Модуль – Новейшая история Казахстана и мира, 25 кредитов 

БД КВ NISZ 4225 Новейшая история стран Запада 7 5/5 

БД КВ NISV 4226 Новейшая история стран Востока 7 5/5 

БД КВ IK 4227 История Казахстана в ХХ веке 7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 

11.3 Модуль – Казахстан и мир в ХХ веке, 25 кредитов 

БД КВ NISVE 4225 Новейшая история стран Восточной Европы 7 5/5 

БД КВ KKSVS 4226 Крах колониальной системы в Восточных странах 7 5/5 

БД КВ INK 4227 История населения Казахстана в ХХ веке 7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 

14.1 Модуль – Международные отношения и внешняя политика РК, 23 кредитов 

ПД КВ 
MOVPRK 

4308 
Международные отношения и внешняя политика РК 

7 5/5 

ПД КВ ATRK 4309 Административно-территориальные реформы в Казахстане 7 4/4 

ПД КВ PPC 4310 Переселенческая политика царизма 7 4/4 

ПД КВ PDMIOO 

4311 

Просветительское движение в мировой истории: общее и 

особенное (XVIII-XIX вв.) 

7 5/5 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

14.2 Модуль –Актуальные проблемы истории Казахстана и мира, 23 кредитов 

ПД КВ IMO 4308 История международных отношений (ХХ- XXI  вв.) 7 5/5 
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ПД КВ INOD 4309 История национально-освободительных движений 7 4/4 

ПД КВ MPK 4310 Миграционные процессы в Казахстане (XIX –XX вв.) 7 4/4 

ПД КВ KIIAD 4311 Казахская интеллигенция и история Алашского движения 7 5/5 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

14.3 Модуль –Актуальные проблемы истории Казахстана, 23 кредитов 

ПД КВ VPRK 4308 Внешняя политика РК 7 5/5 

ПД КВ NODZK 4309 Национально-освободительные движения в Западном Казахстане 7 4/4 

ПД КВ MPRK  4310 Миграционные процессы в РК 7 4/4 

ПД КВ KIIGD 4311 Казахская интеллигенция  и история Государственной Думы 7 5/5 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

 

11.1 Модуль – Новейшая история Казахстана и зарубежных стран 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Европы и Америки  

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса: Раскрыть целостную картину исторического процесса в его единстве и 

противоречии с начала ХХ века до начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса: Хронологический подход проявился в разделении курса на две части: 1900-1945 гг. 
и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных блоков по 

каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; страны 

Латинской Америки. 

Пререквизиты: История древнего  мира, Новая история стран Европы и Америки  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать хронологию важнейших событий новейшей истории стран Европы 

и Америки как важной составляющей части всемирной истории. В. Формирование концептуального подхода к 

изучению данной дисциплины. С. Изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и 

культурного развития стран Европы и Америки. С. Применять навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами. Д. Активизировать 

творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е. Иметь 
навыки основ научной интуиции;  составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Азии и Африки  

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса : обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам истории стран Азии и Африки 

Краткое содержание курса: Периодизация исторических процессов при изучении истории народов Азии и 

Африки, роли традиционных видов периодизации. Определение начального периода возникновения капитализма 

и его сущностных черт на Востоке. Модернизации старых, колониальных и полуколониальных структур.    
Пререквизиты: Новая история стран Азии и Африки, Новая история Запада и Востока. 
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Азии и Африки в новейшее время. Е. быть 

компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории стран 

Азии и Африки; в становлении мировой системы капитализма и еѐ влиянии на дальнейшее развитие стран Азии 

и Африки 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История Казахстана в советский период  
Автор программы: Еспембетова Айнагуль Мерамбековна 

Краткая характеристика курса: изучение особенностей и закономерностей истории Казахстана  в советское 

время. 

Краткое содержание курса: Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1920гг.). Партия «Алаш» и 

правительство «Алаш-Орда».  Казахстан в годы проведения политики «Малого Октября» (1925-1933гг.). 

Политика советской власти в области культуры в 20-30-ые ХХ века. Казахстан в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.). Казахстан в годы «оттепели» (1953-1964гг.). Миграционные процессы в периоды кампании 

по освоению целинных и залежных земель, промышленного строительства. Казахстан в годы перестройки. 

Декабрьские события 1986 года в Алматы. 



204 

 

Пререквизиты: История древнего  Казахстана, Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных событий  ХХ - начала ХХI веков  в истории Казахстана, 

роль и место казахского народа во всемирной истории, политическое и социально-экономическое развитие 

страны накануне обретения независимости Республики Казахстан. В. Умение анализировать и обобщать 

изучение жизненного потенциала населения, информацию из источников. С. Формулировать собственные 

выводы по каждой проблеме. Д. Умение активизировать творческую деятельность студентов в процессе 

подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е. Умение составлять библиографию, обсуждать 
доклады, вести дискуссию в научной и педагогической деятельности. 

 

11.2 Модуль – Новейшая история Казахстана и мира 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Запада 

Автор программы: Хибина З.Н. 

Краткая характеристика курса :Курс охватывает не только историю отдельных стран двух континентов, но и 

раскрывает целостную картину исторического процесса в его единстве и противоречии с начала ХХ века до 

начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса: Хронологический подход проявился в разделении курса на две части: 1900-1945 гг. 

и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных блоков по 
каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; страны 

Латинской Америки. Наконец, был использован и проблемный подход. Эволюция международных отношений, 

социально-политические движения (коммунистическое, социалистическое, новые демократические движения), 

НТР и ее влияние на социальную и духовную сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной 

цивилизации в целом также нашли свое отражение в содержании программы. 

Пререквизиты: История древнего  мира, Новая история стран Европы и Америки  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 
излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Запада в новейшее время. Е. быть 

компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории стран 

Запада; в становлении мировой системы капитализма и еѐ влиянии на дальнейшее развитие стран Запада. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам истории стран Востока. 

Краткое содержание курса: Общественно-политическое развитие Востока к началу Новейшего времени. 
История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 

Культура народов Закавказья и Центральной Азии.   

Пререквизиты: Новая история стран Азии и Африки, Методика преподавания истории, Историография 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новейшее 

время; Знать основные методы работы с источниками по истории Новейшего времени. В. Использовать знания о 

современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. 

Способность анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение 

работать самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать 

исторические явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение 

показывать на исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по 

фрагментам исторических документов, дать собственную оценку историческим явлениям. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История Казахстана в ХХ веке 

Автор программы: Аликулова Н.С. 

Краткая характеристика курса: ознакомление с ключевыми проблемами истории Казахстана в ХХ веке, 

особенностями и закономерностями истории Казахстана  в дореволюционный  период, в советское время, 

постсоветский период. 

Краткое содержание курса: Казахстан в начале ХХ века, в годы революций, в годы гражданского 

противостояния (1917-1920гг.). Партия «Алаш» и правительство «Алаш-Орда».  Казахстан в годы проведения 
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политики «Малого Октября» (1925-1933гг.). Политика советской власти в области культуры в 20-30-ые ХХ века. 

Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Казахстан в годы «оттепели» (1953-1964гг.). 

Миграционные процессы в периоды кампании по освоению целинных и залежных земель, промышленного 

строительства. Казахстан в годы перестройки. Декабрьские события 1986 года в Алматы. Провозглашение 

независимости Республики Казахстан. Внешняя политика Республики Казахстан и проблемы международной 

безопасности.   

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных событий  ХХ века в истории Казахстана, роль и место 

казахского народа во всемирной истории, политическое и социально-экономическое развитие страны накануне, 

в период и после обретения независимости Республики Казахстан. В. Умение анализировать и обобщать изучение 

жизненного потенциала населения, информацию из источников. С. Формулирование собственных выводов по 

каждой проблеме. Д. Активизирование творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных 

докладов, рефератов, презентаций. Е. Быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и 

социально-экономической истории Казахстана. 

 

11.3 Модуль – Казахстан и мир в ХХ веке 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новейшая история стран Восточной Европы 
Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса: обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам истории стран Восточной Европы 

Краткое содержание курса: Особенности и основные тенденции международных отношений после второй 

мировой войны. Народно-демократические революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Образование мировой системы социализма и становление биполярного мира. Социально- экономическое и 

политическое развитие стран Восточной Европы в современных условиях. Распад биполярного мира. Страны 

Европы в многополярном мире.  

Пререквизиты: Методика преподавания истории, Историография. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 
основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Европы в новейшее время. Е. быть 

компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории стран 

Восточной Европы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Крах колониальной системы в Восточных странах 

Автор программы: Маден А.Т. 
Краткая характеристика курса : В курсе изучаются основные этапы исторического развития афро-азиатских 

государств, выявляются общие и особенные черты их исторической эволюции.  

Краткое содержание курса: Британская Индия, Афганистан, Иран, Турция в борьбе за национальную 

независимость, Арабские страны в межвоенный период, Народы Азии и Африки в годы Второй Мировой войны, 

Арабские страны Северной Африки и Ближнего Востока, Китай, Япония, Индия и Пакистан, Иран, Турция, 

Афганистан. Важное место отводится изучению внутренних социально-экономических и политических 

процессов стран афро-азиатского региона, их специфическим особенностям в каждой из стран. В центре 

внимания - исторические процессы и тенденции развития таких стран как Индия, Пакистан, Афганистан, Иран, 

Турция, Арабские страны: Египет, Сирия, Ирак, Тунис, Марокко, Алжир, страны Тропической и Южной Африки. 

Пререквизиты: Новая история стран Азии и Африки, Основы музееведения. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное  национально-освободительных движений 
народов Востока; ознакомится с историографией и источниками проблемы;  В. уметь понимать условия и 

закономерности, определявшие активизации народных движений в указанный период; С. выделять ключевые 

проблемы развития историографии вопроса;  Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной 

литературой и источниками по  проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной 

литературы и источников; Е. должны быть компетентными при анализе современных событий, находить их связь 

и зависимость от исторических  процессов прошлого. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История населения Казахстана в ХХ веке 
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Автор программы: Еспембетова А.М. 

Краткая характеристика курса: сформировать у студентов четкое представление о научной картине 

этнического состава населения Казахстана, с межэтническими отношениями, включая современные 

этнокультурные и этноконфессиональные процессы.                                              

Краткое содержание курса: Введение. Предмет и задачи. История населения Казахстана.  Миграционные 

процессы в Казахстане в ХХ веке, в периоды кампаний по освоению целинных и залежных земель, 

промышленного строительства. Население Казахстана в годы перестройки и до начала миллениума. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение, Историография  
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь конкретные знания в области изучения истории населения 

Казахстана; В. Дополняет знание политики переселения царского правительства;. С. Ознакомится с историей 

экономики Казахстана ХХ века; Д. иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; Е. Получить глубокие знания 

о политике правительства по отношению к населению. 

 

14.1 Модуль – Международные отношения и внешняя политика РК 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Международные отношения и внешняя политика РК 

Автор программы: Абенов Д.Х. 
Краткая характеристика курса: В результате изучения дисциплины студент должен знать основные 

направления международных отношений Республики Казахстан. 

Краткое содержание курса: Распад СССР и образование СНГ. Внутренняя политика Республики Казахстан. 

Основные направления внешней политики РК. Отношения между Республикой Казахстан и европейскими 

государствами. Отношения между Казахстаном и азиатскими странами. Взаимоотношение РК и США. Работа 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Система подготовки дипломатических кадров. Сущность 

и виды локальных конфликтов. Роль многосторонней дипломатии в локальных конфликтах. Вступление 

Казахстана в международные организации. Место и роль Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана в мировых 

международных отношениях. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю основных теоретических школ в международных 

отношениях и внешней политике. Знание теории и методологии отечественной и зарубежной историографии в 

международных отношениях и внешней политике; В.  Применение теоретических методологических знаний на 

практике; С. Уметь интерпретировать результаты исследований в области истории и теории международных 

отношений; Д. Может опираться на знание периодов в истории международных отношений и использовать их в 

научных исследованиях; Е. Умение анализировать причины и последствия международных отношений и 

внешнеполитических событий.   

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Административно-территориальные реформы в Казахстане 

Автор программы: Абдоллаев Н.А. 
Цель изучения курса:  Студенты, обучающиеся на исторической специальности, изучают административные 

реформы, которые были осуществлены в XIX веке и принесли серьезные изменения в социальную, 

политическую, правовую и административно-территориальную структуру казахского общества. 

Краткое содержание курса: Предпосылки и последствия административной реформы царского правительства 

в Казахстане. Известные исторические источники и исследования по данному вопросу. Раскрытие цели реформы 

царского правительства в регионе, ее анализ и историческое значение. 

Пререквизиты: Современаая история Казахстана, Новая история Казахстана, Историография истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. иметь конкретные знания в области изучения истории административных 

реформ; В. Дополняет знание политики переселения царского правительства;. С. Ознакомится с историей 

экономики Казахстана ХІХ века; Д. иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 
способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; Е. Получить глубокие знания 

о политике царского правительства по отношению к казахскому народу. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Переселенческая политика царизма 

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса: всестороннее изучение особенностей переселенческой политики царизма в 

Казахстане. Изучение истории изменений в демографическом составе и экономике Казахстана.    



207 

 

Краткое содержание курса: в данном курсе особое внимание уделено истории переселенческой политики 

царизма в Казахстане. Цели и задачи переселения русских крестьян на территорию Казахстана, положение 

коренных жителей  во время реформ. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история Казахстана, Источниковедение истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать   социально-экономические особенности колониальной политики 

царского правительства; формулирование знаний по истории Казахстана в Новое время. В. Умение работать с 
данными, анализировать, сравнивать и делать выводы;  С. Умеет различать политические и экономические цели 

и определять принципы политики расселения крестьян царским правительством;  Д. Умение работать с 

источниками, относящимися к проблеме переселения русских крестьян; учится определять причины и 

последствия переселенческой политики на казахской земле.; Е.  Применяет научные концепции и подходы в 

изучении проблемы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Просветительское движение в мировой истории: общее и особенное (XVIII-XIX 

вв.) 

Автор программы: Хибина З.Н. 

Краткая характеристика курса:  Курс имеет своей целью получить целостное представление о понятии и 

сущности просвещения, ознакомиться с теоретическими подходами к феномену просвещения, сделать анализ 
общих закономерностей и национальных особенностей становления и эволюции просветительского движения в 

мировой истории.  

Краткое содержание курса: Предмет и задачи курса; Историография просветительского движения в мировой 

истории; Характерные черты эпохи Просвещения. Европа на пути модернизации общественной и духовной 

жизни; Просветительское движение в России; Формирование и развитие просветительской мысли в Казахстане 

во второй половине  ХІХ века; Особенности развития просветительской идеологии народов Южного Урала и 

Западного Казахстана (конец ХІХ века). 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана, Историография Истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание сущности понятия просвещения, эволюции представлений о 
сущности просвещения, изучить вклад выдающихся деятелей эпохи Просвещения в мировой истории, общие 

закономерности и национальные особенности становления и эволюции просветительского движения в мировой 

истории; В. умение оценивать факты истории просветительского движения и оперировать ими; выделять 

причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и роль в развитии региона, государства или 

мира в целом; С. вскрывать и прослеживать внутреннюю логику развития того или иного события, явления, 

процесса; сопоставлять различные исторические факты, выделять в них общее и особенное; соотносить событие 

и время, событие и личность; D. Умение самостоятельной работы; Умение свободно и четко излагать 

исторический материал с использованием научной лексики, оперировать понятийным аппаратом по данному 

курсу; работать с современной научной литературой по истории просветительского движения в мировой 

истории; Е. проводить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и концепций; излагать и 

аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам; самостоятельного 
историографического обзора научных работ по истории просветительского движения в мировой истории. 

 

14.2  Модуль –Актуальные проблемы истории Казахстана и мира 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История международных отношений (ХХ- XXI  вв.) 

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса: является усвоение студентами определенного объема теоретических знаний 

по истории внешней политики Республики Казахстан, дать представление о проблемах внешней политики 

нашего государства в контексте всемирного, политического процесса. 

Краткое содержание курса: международное положение в начале ХХ века. Формирование военных блоков. 

Сущность и виды локальных конфликтов. Роль многостороннего дипломатического регулирования в местных 
конфликтах. Международные организации. Казахстан в ООН. Взаимоотношения Казахстана и НАТО. Роль и 

место Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана в глобальных международных отношениях.     

Пререквизиты: Новая история стран Европы и Америки, Новейшая история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание истории становления основных теоретических школ освещения 

истории международных отношений; Знание теории и методологии отечественной и зарубежной историографии 

в области международных отношений и внешней политики. В) Применение новых знаний в своей 

профессиональной деятельности; способность самостоятельно анализировать программы научного 

исследования, сформулировать научные (теоретические) парадигмы, научные прогнозы, выбирать адекватные 
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методы исследования методов и техники исследования  С) уметь создать технологии качественного усвоения 

исторического материала; Д) формировать цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии 

с новой парадигмой современного образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии 

обучения исторических дисциплин.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История национально-освободительных движений 

Автор программы: Абенов Д.Х. 
Краткая характеристика курса:   рассмотреть проблемы изучения, методологические подходы исследования 

национально-освободительных движений казахского народа, историческое значение национально-

освободительного движения казахского народа в период колониального господства Российской империи. 

Краткое содержание курса: характеристика методологических подходов в исследовании и осмыслении 

национально-освободительных восстаний казахов против колониального гнета царского правительства. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное  национально-освободительных движений 

казахского народа; ознакомится с историографией и источниками проблемы;  В. уметь понимать условия и 

закономерности, определявшие активизации народных движений в указанный период; С. выделять ключевые 

проблемы развития историографии вопроса;  Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной 

литературой и источниками по  проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной 
литературы и источников; Е. должны быть компетентными при анализе современных событий, находить их связь 

и зависимость от исторических  процессов прошлого. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Миграционные процессы в Казахстане (XIX –XX вв.) 

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса: Изучить миграционные процессы, происходившие в Казахстане в XIX –XX вв 

.  

Краткое содержание курса: Причины миграций в Казахстане, миграционая политика царизма и в период 

светского государства, законодательство и основные нормативно-правовые документы в области 

переселенческой политики и международных отношений.  
Пререквизиты: Новая история Казахстана, Историография истории Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. владеть  навыками раскрывать на широком историческом материале истинные 

цели различных теоретических подходов в осмыслении миграций в Казахстане; Е. быть компетентными в 

вопросах освещения истории миграций 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Казахская интеллигенция и история Алашского движения 

Автор программы: Шынтемирова А.С. 

Краткая характеристика курса : обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим знаниям истории становления казахской интеллигенции, их социальный состав, образование, 

общественно-политическая деятельность 

Краткое содержание курса: Цель и задачи дисциплины. Историография и источники проблемы. История 

становления казахской интеллигенции, их социальный состав, уровень образования, формирование 

политических взглядов. Партия Алаш, ее лидеры. Создание правительства Алашорда. Отношение лидеров 

Алашорды к Советскому правительству. Трагическая судьба участников алашского движения. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана, Историография Истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. владеть  навыками раскрывать на широком историческом материале истинные 

цели различных теоретических подходов в осмыслении места и роли казахской интеллигенции; Е. быть 

компетентными в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

Казахской интеллигенции и истории Алашского движения. 
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14.3 Модуль – Актуальные проблемы истории Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Внешняя политика РК 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Краткая характеристика курса:является усвоение студентами определенного объема теоретических знаний по 

истории внешней политики Республики Казахстан, дать представление о проблемах внешней политики нашего 

государства в контексте всемирного, политического процесса. 
Краткое содержание курса: Распад СССР и образование СНГ. Внутренняя политика Республики Казахстан. 

Основные направления внешней политики РК. Отношения РК и европейских государств. Отношения РК и стран 

Азии. Отношения РК и американских государств. Работа Министерства иностранных дел РК. Система 

подготовки дипломатических кадров. Сущность и виды локальных конфликтов. Роль многостороннего 

дипломатического регулирования в местных конфликтах. Вступление Казахстана в международные организации. 

Казахстан в ООН. Взаимоотношения Казахстана и НАТО. Роль и место Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана 

в глобальных международных отношениях.     

Пререквизиты: Новейшая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание истории становления основных теоретических школ в области 

внешней политики РК; Знание теории и методологии отечественной и зарубежной историографии в области 

международных отношений и внешней политики. В) Применение новых знаний в своей профессиональной 
деятельности; способность самостоятельно анализировать программы научного исследования, сформулировать 

научные (теоретические) парадигмы, научные прогнозы, выбирать адекватные методы исследования методов и 

техники исследования  С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) 

формировать цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии с новой парадигмой 

современного образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения 

исторических дисциплин.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Национально-освободительные движения в Западном Казахстане 

Автор программы: Абенов Д.Х. 

Краткая характеристика курса:рассмотреть проблемы изучения, методологические подходы исследования 
национально-освободительных движений казахского народа, историческое значение национально-

освободительного движения казахского народа в период колониального господства Российской империи. 

Краткое содержание курса: характеристика методологических подходов в исследовании и осмыслении 

национально-освободительных восстаний казахов Западного Казахстана против колониального гнета царского 

правительства 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Новая история Казахстана, Историография истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное  национально-освободительных движений 

казахского народа; ознакомится с историографией и источниками проблемы;  В. уметь понимать условия и 

закономерности, определявшие активизации народных движений в указанный период; С. выделять ключевые 
проблемы развития историографии вопроса;  Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной 

литературой и источниками по  проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной 

литературы и источников; Е. должны быть компетентными при анализе современных событий, находить их связь 

и зависимость от исторических  процессов прошлого. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Миграционные процессы в РК 

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса:Изучить современные миграционные процессы в РК как  составную часть 

современных международных отношений 

Краткое содержание курса: Современная миграционая политика в Республике Казахстан. Законодательство и 

основные нормативно-правовые документы в области международных отношений. Внешняя и внутренняя 
политика РК  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Новейшая история Казахстана, Источниковедение истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать современные миграционные процессы. В. Быть способным 

мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои 

знания в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять свои знания в вопросах музейной теории и практики; Д. Умение объединяться с другими  в различных 
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культурных контекстах; умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Казахская интеллигенция и история Государственной Думы 

Автор программы: Орамах Ж.О. 

Краткая характеристика курса : обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и 

практическим знаниям истории становления казахской интеллигенции, их социальный состав, образование, 
общественно-политическая деятельность казахской интеллигенции в Государственной Думе 

Краткое содержание курса: Цель и задачи дисциплины. Историография и источники проблемы. История 

становления казахской интеллигенции, ее социальный состав, уровень образования, формирование политических 

взглядов, мусульманская фракция, интеллигенция и Государственная Дума 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Источниковедение истории Казахстана, Историография Истории 

Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. владеть  навыками раскрывать на широком историческом материале истинные 
цели различных теоретических подходов в осмыслении места и роли казахской интеллигенции; Е. быть 

компетентными в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

казахской интеллигенции и Государственной Думы 

 

6В01602 – ИСТОРИЯ – РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1. Модуль – История теологии и методика преподавания религиоведения, 21 кредитов 

БД КВ DNPK 2212 
Джадидистские движения в Казахстане в ХІХ -  ХХ вв. и 

просвещение 
3 4 

БД    Педагогическая  практика 3 2 

ПД КВ МRК 1210 Мировые религиозные конфессии 3 5 

ПД ВК TFI 2301 Теология и  философия ислама  3 5 

ПД ВК SPPN 2302 История Казахстана в  советский период и в период Независимости 3 5 

4.2.Модуль - Философия религии и вопросы преподавания истории, 21 кредитов 

БД КВ IFEP 2214 История философии  эпохи Просвещения 3 4 

БД    Педагогическая  практика 3 2 

ПД КВ МRК 1210 Национальные религии 3 5 

ПД ВК TFI 2301 Теология и  философия ислама  3 5 

ПД ВК SPIKGN 2302 История Казахстана в советский период и в годы независимости 3 5 

5.1. Модуль - Обновленное содержание образования и всемирная история, 25 кредитов 

ПД КВ OPIOSO 2303 
Организация преподавания истории по обновленному содержанию 

образования 
3 4 

БД КВ SNRDO 2215 
Современные нетрадиционные религиозные движения и 
организации 

3 5 

ПД ВК NNISAA 2304 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 4 4 

ПД ВК NNISEA 2305 Новая и новейшая история стран Европы и Америки 4 4 

БД   Педагогическая  практика 4 5 

БД ВК Ist 2216 Историография и источниковедение 4 5 

5.2. Модуль - Цифровизация и мировая история, 25 кредитов 

ПД КВ CPGD 2303 Цифровизация  в преподаваниии гуманитарных дисциплин 3 4 

БД КВ ІН 2215 История христианства 3 5 

ПД ВК NNISAA 2304 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 4 4 

ПД ВК NNISEA 2305 Новая и новейшая история стран Европы и Америки 4 4 
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БД   Педагогическая  практика 4 5 

БД ВК Ist 2216 Историография и источниковедение 4 5 

 

4.1. Модуль - История теологии и методика преподавания религиоведения 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Джадидистские движения в Казахстане в ХІХ -  ХХ вв. и просвещение. 

Автор программы:  к.ф.н., старший преподаватель Сарсембин У.К. 

Цель изучения курса:  Разъяснение исторического значения религиозного просвещения в казахской культуре 

ХІХ-ХХ вв., в том числе в укреплении исторического сознания религиозных личностей, особенно в казахском 

обществе, в период колонизации и в советский период, в становлении национальной интеллигенции.  
Краткое описание дисциплины:  Социально-политическое положение казахского общества ХІХ-ХХ вв., 

последствия колониальной политики, проводимой царской властью, защита национальных интересов и 

формирование религиозно-просветительского направления на пути к национальному освобождению, 

пробуждение исторического сознания, место религиозных личностей в казахском обществе, влияние 

религиозного просвещения на становление представителей нового поколения национальной интеллигенции, на 

возрождение общественного сознания, основные идеи джадидитского движения, сформировавшиеся в начале ХХ 

века. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения:  А. имеет возможность получить всесторонние знания об исламской 
религии, ее основных направлениях, истории религии и традиций в казахской культуре, религиозных 

просветительских традициях в развитии национальной идеи казахского народа и месте национальной 

интеллигенции в казахском обществе. В.изучает, в социально-философском плане, влияние джадидитского 

движения религиозного просвещения, сложившегося в начале ХХ века, на позиции алашской интеллигенции на 

пути модернизации исторического сознания,  особенностей их общественно-политической деятельности на пути 

восстановления религиозной просветительской традиции в казахском обществе. С. изучает социально-

политическое положение казахского общества в начале ХХ века на исторически-философской основе; защита 

национальных свобод и национальных интересов способствует новому уровню изучения феноменов 

исторического сознания в достижении независимости, духовных основ национальной идентичности, в том числе 

причин возрождения религиозного сознания и традиций религиозного просвещения в казахском обществе. Д. 

умеет анализировать социальные и философские проблемы, возникшие в историческом пространстве казахского 

общества в начале ХХ века, а также особенности формирования национальной интеллигенции, особенности их 
религиозно-политической культуры. E. на исторической основе изучает феномен ислама, особенности идей 

джадидитского движения в формировании исторического сознания тюркоязычных народов, формировании 

личности в тюрко-казахской культуре и национальной идентичности. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Мировые религиозные конфессии 

Автор программы: к.и.н., ст. преподаватель Маден А.Т. 

Цель изучения курса:  Мировые религиозные конфессии- учебная дисциплина, способствующая развитию 

культуры межконфессиональных отношений, социализации личности, которая развивает у студентов навыки 

мышления через взаимопонимание на основе разных мировоззрений. В программе курса религия 

рассматривается как форма сознания, характеризующаяся собственным восприятием мира, которое связывает 
рациональное мышление с иррациональным мышлением. В ходе курса студенты узнают об уникальном 

культурном явлении, таком как религия, о его влиянии на политические, экономические и социальные институты. 

В ходе освоения курса рассматривается роль религиозного сознания в региональном аспекте, а также в 

соответствии с основными этапами истории человечества. 

Краткое описание дисциплины: Общая характеристика мировых религий. Роль религии в истории 

человечества. Религии в истории Казахстана. Место религиозных конфессий в современном Казахстане. Роль 

православной церкви в духовном развитии казахстанского общества.  

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения:  А. владеет знаниями о содержании дисциплины, появлении, основных 

учениях мировых религий, распространении религии; В. находит источники о распространении мировых 
религий, об их приверженцах, их количестве, умеет проводить исторический анализ и использовать их в ходе 

научно-исследовательской работы; С. выявляет факторы, влияющие на возникновение и развитие мировых 

религий, выражает свое мнение относительно них; Д. определяет виды отношений между массами и 

духовенством, анализирует связь между церковью и людьми и их последствия; E. обладает умением выявлять 

особенности религиозных традиций и обычаев народов мира. 
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Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Теология и философия ислама 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Оразаева Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование общих представлений о современном состоянии и проблемах, тенденциях 

развития теологической науки; определение системы теологического образования на современном этапе, его 

университетской специфики. 

Краткое описание дисциплины:  Цель и задачи дисциплины. определение теологии и ее конфессионально-

образовательных профилей; исследование основных этапов становления исламской философии; знакомство с 
творчеством выдающихся мусульманских теологов современности; изучение источников и методов 

теологических знаний; рассмотрение основных проблем исламской теологии. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения: А. получает базовые знания, касающиеся теологии и исламской философии, 

основных идей и особенностей исламской философии; В. владеет знаниями об истории исламской философии, 

ее проблемах, его современном состоянии, представителях исламской философии и др. С. формулирует мнение 

о теологии и философии ислама, оценивает роль народа в построении цивилизации; Д. проводит научно-

исследовательскую работу по вопросам, касающимся теологии и исламской философии, и анализирует ее 

результаты; Е. владеет умением различать особенности традиций и обычаев народов, придерживающихся 

исламской религии, умением исследовать основные характеристики традиционной культуры, основные 
закономерности этнокультурных, этноконфессиональных процессов в мире.  

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История Казахстана в советский период и в годы независимости. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Аликулова Н.С. 

Цель изучения курса: В процессе освоения курса студенты изучают историографию и источники советского 

периода, социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие, международные 

отношения и роль Казахстана в составе СССР в 1917-1991 годах. Овладевают знаниями об истории казахского 

народа, начиная с установления советской власти,  времен гражданской войны, становления административно-

командной системы. 

Краткое описание дисциплины:  Цели и задачи дисциплины. История государств советского периода. Культура 
Казахстана ХVІІІ-ХІХ вв. Казахстан в начале ХХ века. Влияние февральской буржуазно-демократической 

революции 1917г. и Казахстан в годы иностранной интервенции и гражданской войны. Образование Алаш орды 

и его деятельность. Образование Казахского советского государства. Казахстан в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенное восстановление экономики. Дипломатические отношения Республики Казахстан с 

иностранными государствами. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения:  А. анализирует содержание источниковедения и историографии по 

отраслям исторической науки, знает способы использования источников; владеет базовыми знаниями по 

всемирной истории и истории Казахстана. В. использует новые достижения, научно-методические знания и 
возможности исследования в области исторической науки при распознавании источников. С. анализирует и 

сравнивает текущие и прошлые факты, используя принципы историзма и объективности с методами историко-

сравнительной, синхронной, ретроспективной исторической науки; делает независимые историографические 

обзоры научных работ. Д. формирует знания о социальном, экономическом, политическом положении 

Казахстана в период нового и новейшего времени. Е. компетентно формулирует вопросы исследования и 

представляет результаты; определяет место и роль Казахстана в мировой истории и культурных процессах.  

 

4.2. Модуль - Философия религии и вопросы преподавания истории 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История философии эпохи просвещения. 

Автор программы: к.ф.н., ст. преподаватель Сарсембин У. К. 
Цель изучения дисциплины: разъяснение основных идей, особенностей формирования, роли просветительской 

философии в истории человечества, сформировавшейся в западной культуре в XVIIII-ХІХ вв. и  в казахской 

культуре в  ХІХ-ХХ вв. Обучение научным методам и приемам просветительской философии, необходимых для 

изучения феномена общественного сознания в развитии общества и  в духовном становлении личности. 

Пропаганда исторического значения просветительской философии и изученных ею ценностей  в современных 

условиях, в рамках реализации программы духовного обновления и формировании творческих возможностей 

студентов.    
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Краткое описание дисциплины: Философия просвещения, ее история, особенности формирования 

просветительской идеи в философии, сформировавшейся в европейской культуре XIX-XX веков, в казахской 

культуре XIX-XX веков. Французская философия Просвещения и просветительские идеи классической немецкой 

философии. Просветительская философия в русской культуре XIX-XX вв. Просветительские идеи казахских 

мыслителей. Социально-философские идеи и просветительская деятельность казахской интеллигенции ХІХ-ХХ 

вв. 

Пререквизиты:  Религия и наука, История тюркских народов, Методика написания научных работ 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение.  

Ожидаемые результаты обучения:  A. понимает историческое значение традиции Просвещения в человеческой 

культуре, основы ее становления, роль философии Просвещения в развитии общества; понимает современную 

актуальность изучаемых ценностей на основе философии Просвещения. В. умеет раскрывать основные 

социальные и философские проблемы формирования философии Просвещения и на этой основе 

проанализировать феномен идеи Просвещения в каждом регионе в историческом пространстве государства, 
общества, человеческого общества. С. основываясь на анализе основных идей философии Просвещения в 

модернизации общественного сознания, глубоко понимает просветительскую позицию национальной 

интеллигенции в казахской культуре. Д. способствует приобретению ценностей, необходимых для формирования 

студента как будущего специалиста и гражданина государства, в частности, исторического сознания, 

национального самосознания. E. изучение культурных основ философии Просвещения в историческом 

пространстве человеческого общества и истории нации формирует профессионала, способного мыслить 

исторически. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Национальные религии. 

Автор программы: к.и.н., ст. преподаватель Маден А.Т. 

Цель изучения курса: дать студентам знания о возникновении, распространении, идейных особенностях 
национальных религий, таких как даосизм, конфуцианство, зороастризм, иудаизм, индуизм, синтоизм. 

Краткое описание дисциплины:  Национальные религии, распространенные в пределах одного народа, не 

распространенные среди других народов. Педагогические религии: даосизм, конфуцианство, зороастризм, 

иудаизм; Языческие религии: индуизм, синтоизм. Проблема признания Бога. Политеистические религии (вера во 

множество богов). Монотеистические религии (вера в единого Бога). 

Пререквизиты: Основы религиоведения, История мировых релегий 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знает историю возникновения, идейные особенности, основателей 

национальных религий; В. добивается результатов при изучении истории возникновения, распространения 

национальных религий, их приверженцев  и т. д. С. формулирует мнение о педагогических и языковых религиях, 
оценивает роль народа в создании цивилизации; Д. проводит научные изыскания и анализ результатов 

политеистических религий (вера во множество богов) и монотеистических религий (вера в одного Бога); Е. 

владеет умением выделять особенности традиций и обычаев народов, исповедующих национальные религии; 

умеет исследовать основные характеристики традиционной культуры, основные закономерности 

этнокультурных, этноконфессиональных процессов в мире. 

 

5.1. Модуль - Обновленное содержание образования и всемирная история 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования  

Авторы программы: к.и.н., старший преподаватель Аликулова Н.С. 

Цель изучения курса: дать знания студентам-историкам об обновленной системе образования, ее особенностях, 

путях организации учебного процесса и обучения истории, подготовке учителей истории в рамках программы. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе курса даются знания о системе образования РК, требованиях к 

учителю, содержании общего среднего образования и организации образования, обновленной образовательной 

программе, ее особенностях, современных принципах и способах организации учебного процесса, современных 
технологиях обучения и их особенностях, современных методах работы при организации учебного процесса, 

оценке, электронном журнале, электронном дневнике и др. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения: А. владеет необходимым объемом теоретических знаний по организации 

преподавания истории по обновленной системе образования  В.умеет применять интерактивные методы и 

приемы обучения; С. применяет в учебном процессе дидактически обоснованных средств информационно-

коммуникационных технологий, методов критериального оценивания; Д. владеет навыками воспитательной, 
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учебно-методической и исследовательской работы; Е может применять приобретенные навыки обучения в 

будущей преподавательской деятельности. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Современные нетрадиционные религиозные движения и организации. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е. 

Цель изучения курса: В связи с растущим интересом к нетрадиционным религиям в современном обществе 

студенты получают возможность сравнивать и оценивать информацию о распространенности научного 
обсуждения малоизученных социальных явлений, ложного  представления о сущности этого явления и его 

источнике. При обучении дисциплины о современных нетрадиционных религиозных движениях и культах 

студенты знакомятся с особенностями сектантской деятельности в различных нетрадиционных религиозных 

движениях и способами оказания помощи жертвам секты. 

Краткое описание дисциплины:  Определение нетрадиционных религий. Виды и классификации 

нетрадиционных религий. Теоретические проблемы изучения нетрадиционных религий. Причины 

распространения новых религий. Распространение и перспективы новых религий. Неохристианские 

объединения. Новые языческие и объединения «экологической» направленности. Современные 

неоориенталистские религиозные верования. Религиозные и мистические учения. Синкретические направления. 

Альтернативные религии. Оппозиционные религии. Типология новых религий в Казахстане. Национально-

этнические и общественные объединения. Нетрадиционные исламские движения в Казахстане. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Основы религиоведения 
Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки, Историография и источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения: А. умеет анализировать и обсуждать вопросы, касающиеся 

религиоведческих проблем; В. знает причины, генезис, этапы формирования нетрадиционных религий; С. 

анализирует предпосылки формирования новых религиозных движений и их структурных организаций;  Д. 

может выявить и проанализировать различные этапы формирования культов с помощью нетрадиционных 

религиозных учений; E. владеет методикой изучения нетрадиционных течений и культов; определяет типологию 

нетрадиционных религий; может проводить  религиоведческую экспертизу религиозных учений и их 

конфессиональных источников;  владеет методами и методологией исследования; владеет и использует аппарат 

религиоведческих понятий и терминов; 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая и новейшая история стран Азии и Африки. 

Автор программы: к.и.н., доцент Купенова Г.Ы. 

Цель изучения курса: Изучение курса Новой и новейшей истории стран Азии и Африки направлено на 

формирование исторического познания студентов, создание условий для их активного участия в решении задач, 

стоящих перед человечеством. 

Краткое содержание дисциплины: Ход европейской колониальной политики в Азии и ее последствия. 

Западные страны,  страны Азии и Африки в  эпоху Нового времени. Предпосылки развития буржуазно-

капиталистических отношений. Превращение  в период Нового времени стран Запада в метрополии, а стран 

Востока в колониальные и полуколониальные государства.  Создание в Новейшее время единой системы 

мировой экономики. Постоянная борьба народов Востока против колониального гнета. «Пробуждение Азии». 
Особенности национально-освободительной борьбы народов Азии и Африки. Ход и последствия колониальной 

политики развитых европейских стран для африканских стран. Особенности развития стран Африки и Запада в 

современную эпоху. Эволюция социального развития в африканских странах и причины начала колониальной 

политики в этих странах. Социальные изменения в Африке и стабилизация колониальной системы капитализма. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Технология критериального оценивания в обучении истории, 

Педагогика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знает этапы развития истории стран Азии и Африки, хронологические 

рамки, ее основные проблемы, общественно-социальную структуру, основные закономерности, явления и 

события: В. умеет применять на практике методы анализа исторических источников при интерпретации 

исторических фактов; С. умеет оценивать исторические культурные явления, основываясь на источники, 

формулировать свои выводы по историческим явлениям и событиям; Д. использовать знания по Новейшей 
истории  стран Азии и Африки ; Е. обладает умением представлять результаты собственного научного поиска в 

форме доклада, эссе, коллоквиума, коллективных дипломных проектов. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Маден А.Т. 

Цель изучения курса: В ходе освоения дисциплины по Новой и новейшей истории  стран Европы и Америки 

научить студентов определять периоды и хронологию  истории Нового времени, рассмотреть историю появления 
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капиталистического производства в Западной и Центральной Европе, становления и развития колониальных 

империй в современную эпоху, проблемы периодизации истории Нового времени, феномен нового времени.  

Краткое содержание дисциплины: Великая английская буржуазная революция, Великая Французская 

буржуазная революция, консульские годы и территориальное изменение Европы в период Первой империи, 

после Венского конгресса, завершение промышленной революции, фабрика-заводская система. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Технология критериального оценивания в обучении истории, 

Педагогика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) знание политической, социально-экономической ситуации в странах 

мира в период Нового Времени, понимание исторических фактов. В) практическое применение 

фактологического материала в хронологическом порядке на основе достижений современной исторической 

науки в Казахстане; практическое применение полученных знаний  при работе с научной литературой, 

тематическими картами; знание историографии новейшей истории. С. понимание концептуальных и 

теоретических проблем, умение анализировать, сравнивать и интерпретировать закономерности исторических 

явлений в современную эпоху; умение анализировать, систематизировать, выражать свои взгляды на 

исторические события.  Д) умеет грамотно представлять содержание материала, готовить доклад, обосновывать 

свои выводы; уметь доносить материал, отвечать на вопросы; умеет самостоятельно и критически анализировать 

имеющуюся научную литературу при подготовке к семинару; умеет анализировать исторические источники; 

умеет пользоваться наглядными пособиями, картами, таблицами и использовать их на занятии. Е) дает оценку 

новым концептуальным событиям, владеет навыками научной дискуссии в исследовательской работе; знает 
этапы и хронологию новейшей истории. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Историография и источниковедение. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Хибина З.Н. 

Цель изучения курса: В результате изучения дисциплины студент должен знать теоретические проблемы 

развития исторической науки, методологические основы и категории, приоритетные направления и другие 

теоретические проблемы курса. Изучение методологии исторического анализа для решения профессиональных 

теоретических и прикладных задач, оценка перспектив развития историко-научного исследования. Овладение 

основами историко-сравнительного, хронологического, культурно-цивилизационного, аналитического методов, 

умение анализировать события современного периода, руководствуясь историческим ретроспективным методом. 
В соответствии с современным уровнем развития исторической науки обучить студентов основным принципам 

методам и способам работы с имеющимися источниками,    теории и методологии источниковедения. 
Краткое описание дисциплины: Историография Древнего Востока, Греции и Рима. Историография истории 

средних веков. Изучение истории стран Азии и Африки в ХІХ-ХХ веках. Историография истории стран Европы 

и Америки в ХХ веке. Казахстанская историография по новой и новейшей истории зарубежных стран. Цели и 

задачи дисциплины источниковедения. Объект и предмет исследования источниковедения. Определение 

исторических источников. Группировка, систематизация, классификация, критический анализ и интерпретация 

источников. Основные этапы работы исследователя с источниками. Источниковедческий анализ. Источники по 

истории Казахстана, их виды. Значение архивных источников. Источники зарубежной истории, проблемы их 

классификации. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история, Основы религиоведения 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. владеть понятийным аппаратом исторических исследований; понимать и 

знать историю всемирной и истории Казахстана по историческим периодам; иметь представления об 

исследователях и ученых-историках; уметь классифицировать исторические источники. В. уметь использовать в 

практической деятельности методы получения достоверной информации из источников, овладение понятиями и 

терминами исторической науки для проведения научных и прикладных исследований. Использование метода 

обработки источников в исследовательских работах, при написании рефератов, докладов, дипломных проектов.    

C.  способен понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, понимать риски и 

опасности, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе государственную тайну; применять навыки работы с информацией из различных источников  для решения 

профессиональных задач. Е) дает оценку новым концептуальным событиям, владеет навыками научной 

дискуссии в исследовательской работе. 

 

5.2. Модуль - Цифровизация и мировая история 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Цифровизация  в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Ганибаева Ж.А. 
Цель изучения курса: дать студентам исторические знания, привить умения по использованию оценочных 

технологий в историческом образовании, образовательной и социальной среде, а также обеспечить разработку 
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методического обеспечения работы учителей по созданию новой среды, в том числе в информационной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В ходе курса даются знания о системе образования РК, требованиях к 

учителю, содержании общего среднего образования и организации образования, обновленной образовательной 

программе, ее особенностях, современных принципах и способах организации учебного процесса, современных 

технологиях обучения и их особенностях, современных методах работы при организации учебного процесса, 

оценке, электронном журнале, электронном дневнике и др. 

Пререквизиты: Основы религиоведения, Археология и история древности. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: A) в результате изучения дисциплины студенты должны знать основы 

менеджмента в образовании. В) знать основные методы освоения исторических знаний, технологий. C) владеть 

умением давать компетентное образование, учить критическому мышлению и применять инновационные 

технологии; разработать технологии для качественного освоения исторического материала; Д) достигать цели 

самосовершенствования как творческого человека в соответствии с новой парадигмой современного 

образования; E) применять на практике инновационные технологии обучения исторических дисциплин. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История христианства. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель Маден А.Т. 

Цель изучения курса: рассмотреть классификацию христианской религии, основные исторические этапы 
формирования православия и их роль в социально-политической жизни. Раскрыть структурные и 

функциональные особенности религии, проблемы типологии, формирование и развитие религиозных 

представлений от ранних форм до мирового уровня, ритуальную деятельность и организационную структуру. 

Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Возникновение и развитие христианской 

религии. Христианство-крупнейшая мировая религия по численности верующих, а также по  географии 

распространения. Христианские конфессии и учения. Католицизм. Православная религия. Течения в 

протестантизме. Основные особенности христианской религии. Христология. История христианской церкви. 

Разделение церкви. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Технология критериального оценивания в обучении истории, 

Педагогика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А.умеет анализировать и обсуждать вопросы, связанные с основными 

причинами возникновения христианства, их местом и ролью в общественной жизни в прошлом и настоящем; 

умеет объяснять процессы, происходящие в обществе, применяя научные и религиозные методы; С. знает 

основные структурные элементы православного христианства, особенности религиозного учения и религиозной 

практики основных традиционных конфессий, действующих на территории Казахстана. Д. умеет  анализировать 

категориальный аппарат православной религии, теоретические основы и принципы современного мира. E. 

использует базовые теоретические и научные знания в исследовательской и профессиональной областях; 

 

5В013000 – ИСТОРИЯ – РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  
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9.1  Модуль - История, религиоведение и технологии преподавания,  22 кредит 

ПД КВ IIIK 3301 Источниковедение и историография  истории Казахстана 5 5 

БД КВ II 3219 История Ислама 5 5 

ПД КВ ITPR 3302 Инновационные технологии в преподавании религиоведения 6 5 

БД   Педагогическая практика 6 1 

ПД КВ NISZB  3303 Новая история стран Запада и Востока 6 6 

9.2  Модуль - История, религиоведение и проблема компетенции учителя, 22 кредит 

ПД КВ Istg 3301 Историография 5 5 

БД КВ KMR 3219 Казахские мыслители о религии 5 5 

ПД КВ NITPR 3302 Новые технологии в преподавании религиоведения 6 5 

БД   Педагогическая практика 6 1 

ПД КВ NISAA  3303 Новая история стран Азии и Африки 6 6 

10.1 Модуль - Теоретические вопросы религии, 15 кредит 
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БД КВ RN 3220 Религия и наука 5 5 

БД КВ IT  3221 Исламская теология 6 5 

БД КВ ІМ  3222 История мазһабов 6 5 

10.2 Модуль - Проблемы религии и светскости, 15 кредит 

БД КВ ONI 3220 Основы научного исследования 5 5 

БД КВ TNIR 3221 Течения и направления исламской религии 6 5 

БД КВ RSG 3222 Религия в светском государстве 6 5 

11.1 Модуль - Методика преподавания и история нового времени, 14 кредит 

ПД ОК MPІ 3304 Методика преподавания истории 5 5 

ПД ОК MPR 3305 Методика преподавания религиоведения 5 4 

ПД КВ NIK 3306 Новая история Казахстана 6 5 

11.2 Модуль - Технологии преподавания и история западных стран и Казахстана, 14 кредит 

ПД ОК MPІ 3304 Методика преподавания истории 5 5 

ПД ОК MPR 3305 Методика преподавания религиоведения 5 4 

ПД КВ IK   3306 История Казахстана в ХУІІ-ХІХ вв. 6 5 

 

9.1  Модуль - История, религиоведение и технологии преподавания 

 
Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Историография и источниковедение Казахстана.  

Автор программы: к.и.н., доцент Абенов Д.К. 

Цель изучения курса:  Изучение теории и методологии источниковедения истории Казахстана и обучение 

методике работы с сохранившимися историческими источниками. Изучение теории и методологии 

историографии Казахстана, обучение основным принципам методов и способов работы с научными 

монографиями и исследованиями. 

Краткое описание дисциплины:  Источниковедение истории Казахстана. Цель, задача. Связь с другими 

науками. Определение исторических источников. Классификация источников. Основные этапы работы и данные 

исследователя. Источниковедческий анализ. Дореволюционная литература истории Казахстана. Сопоставление 

политических взглядов авторов дореволюционного периода и обобщение новых выводов, история их развития 

до установления советской власти. Исследование этапов становления советского государства в целом. Изучение 
политического развития государства СССР в годы Великой Отечественной войны, общественное устройство 

СССР. Усиление административно-командной системы, стабилизация авторитарного режима и его 

политические, правовые, социально-экономические последствия. Характеристика развития промышленного и 

аграрного секторов народного хозяйства СССР, модели административно-политических и социально-

экономических мер. Важнейшие документы истории России в "постсоветском" периоде 

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Этнология, Мировые религии 

Постреквизиты: Новая история Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:  А. изучение источниковедения, историографии и историографии истории 

Казахстана; В. практическое применение метода получения достоверной информации из источников, овладение 

терминами и понятиями исторической науки для проведения научных и прикладных исследований. С. умение 

работать с монографиями, хрестоматиями, историко-литературными документами, картами. Умение выполнять 
основные требования информационной безопасности, в том числе сохранение государственной тайны; навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач. Д. овладение способами 

создания основной источниковедческой базы в историческом исследовании. Навыки самостоятельной работы в 

освоении теоретических знаний по определенной теме курса, навыки работы с научной литературой, базой по 

изучаемой дисциплине. Е. Применять на практике умение анализа научных исследований; составлять 

библиографический фонд и работать с ним. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История ислама 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: Студенты знакомятся с историей возникновения, распространения и основными 

направлениями исламской религии. Формируются навыки самостоятельного подведения итогов, развитие 
мышления и творческих способностей. 

Краткое описание дисциплины: История возникновения исламской религии. Мировое значение исламской 

религии. Распространение суннитского направления. Религиозное учение и храм ислама. Течения и направления 

в исламе. 

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Этнология, Мировые религии 

Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании религиоведения  

Ожидаемые результаты обучения:  А. понимать содержание и основные направления религии ислама; В. 

владеть терминами и понятиями религиоведческой науки для проведения научных и прикладных исследований, 
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практического применения метода получения достоверной информации из источников; С. уметь использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач. Д. овладеть 

умением общения, навыками самостоятельной работы для получения теоретических знаний по определенной 

теме курса, навыками работы с научной литературой, базой дисциплины. Е) овладеть навыками оценки новых 

концептуальных событий, проведения научных дискуссий в научно-исследовательской работе.Учиться доверять 

себе, другому, обществу, учиться общаться со средой. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:Инновационные технологии в преподавании религиоведения. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса:  Инновации в обучении - это новая методика обучения, новые подходы к организации 

содержания образования, методы оценки образовательных результатов. Сегодня образование должно отвечать 

потребностям современного мира, измениться с учетом новых социальных явлений. 

Краткое описание дисциплины: Эти инновационные методы обучения направлены на подготовку личности 

нового времени - специалиста с высшим образованием. Современная молодежь 21 века - это люди 

информационного века, при работе с ними необходимо развивать у них умения самостоятельно организовывать 

познавательную деятельность; развить навыки-умения самостоятельного выбора критериев для проведения 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определения существенных характеристик 

объекта исследования, сравнения. 

Пререквизиты: Основные направления христианства, Этнология, Мировые религии  
Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения: А. овладение студентами необходимым объемом теоретических знаний по 

применению инновационных технологий в школе для дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса; В. умение применять интерактивные методы и приемы обучения; С. использование в учебном процессе 

дидактически обоснованных средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 

компьютера и интернета; Д. овладение навыками воспитательной, учебно-методической и исследовательской 

работы; Е. применение приобретенных навыков обучения в будущей преподавательской деятельности. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история стран Запада и Востока. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель -Хибина З.Н.  
Цель изучения курса: Целью является анализ социально-экономического и политического состояния стран 

Запада и Востока, отношений между государствами мира в Новое время. 

Краткое описание дисциплины: Современное социально-экономическое и политическое развитие стран Запада 

и Востока. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. «Пробуждение Азии". 

Особенности национально-освободительной борьбы народов Запада и Востока. Проведение колониальной 

политики развитых европейских стран в африканских странах и ее последствия. Особенности развития стран 

Африки и Запада в   Новое время. Эволюция социального развития африканских стран и причины начала 

колониальной политики в этих странах. Стабилизация колониальной системы капитализма и социальных 

изменений в странах Африки.  

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Этнология, Историография и источниковедение Казахстана.  

Постреквизиты: Новейшая история Запада. Новейшая история Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. после изучения Новой истории стран Запада и Востока,  социально-

экономическое и политическое развитие стран в период между двумя мировыми войнами рассматриваются как 

колониальные и полуколониальные. В. проводится полный анализ особенностей социально-экономического и 

политического модернизационного развития стран Запада и Востока. С. учатся оценивать политические события, 

анализировать самобытность, формировать мнение; Д. учатся работать с литературой, научными монографиями, 

получать от них необходимые сведения и анализировать; E. учатся писать и разрабатывать научные проекты, 

проводить самостоятельную работу по изучению Новой истории стран Запада и Востока. 

 

9.2Модуль - История, религиоведение и проблемы компетенции учителя 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Историография  
Автор программы: к.и.н., старший преподаватель -Хибина З.Н.   

Цель изучения курса: Изучение понятийного аппарата историографии, истории становления 

историографических традиций, историографии Казахстана и зарубежных стран, их методологических 

особенностей,  содержание основных историографических трудов  

Краткое описание дисциплины: Историография Древнего Востока, Греции и Рима. Историография истории 

Средних веков. Изучение истории стран Азии и Африки ХІХ-ХХ веков. Историография истории стран Европы и 

Америки в ХХ веке. Казахстанская историография по новейшей и современной истории зарубежных стран. 

Изучение основ историко-сравнительного, хронологического, культурно-цивилизационного анализа, анализ 

событий современного периода с помощью исторического ретроспективного метода. 
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Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Этнология, Мировые религии 

Постреквизиты: Новая история Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать, понимать историографию и источники зарубежной и 

казахстанской истории; В) владеть терминами и понятиями исторической науки для проведения научных и 

прикладных исследований, практического применения метода получения достоверной информации из 

источников; С) уметь применять навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. Д) овладеть умением общения, навыками самостоятельной работы для получения 

теоретических знаний по определенной теме курса, навыками работы с научной литературой, базой дисциплины. 
Е) овладеть навыками оценки новых концептуальных событий, проведения научных дискуссий в научно-

исследовательской работе 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Казахские мыслители о религии  

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса:  Ознакомить с взглядами казахских мыслителей, их понимание религии, их основными 

направлениями. Формировать навыки самостоятельного подведения итогов, развитие мышления и творческих 

способностей. Раскрыть значение понятий «мысль», «мыслитель», «мудрость».  

Краткое описание дисциплины: рассмотреть религиозные представления средневековых ученых, вышедших 

из казахской земли, жырау Казахского ханства, акынов и мыслителей последнего столетия.  Овладеть навыками 

глубокого анализа. 
Пререквизиты: Национальные религии, Философия 

Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании религиоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А) глубокое освоение казахского мировоззрения, изучение труда 

отечественных гениев В) практическое применение метода получения достоверной информации из источников, 

овладение терминами и понятиями религиоведческой науки для проведения научных и прикладных 

исследований;  С) умение использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач. Д) овладение умением общения, навыками самостоятельной работы для получения 

теоретических знаний по определенной теме курса, навыками работы с научной литературой, базой дисциплины. 

Е) овладение навыками оценки новых концептуальных событий, проведения научных дискуссий в научно-

исследовательской работе.Учиться доверять себе, другому, обществу, учиться общаться со средой. Изучение 

специфики Отечественной религиоведческой науки, ее преимуществ.  
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Компетенции учителя в XXI веке 

Автор программы: старший преподаватель -Кадиркулова А.Н. 

Цель изучения курса:  сформировать знания о компетентности учителя в XXI веке, овладеть знаниями, обучить 

умениям и навыкам, составляющих компетенции учителя и содержание образования. 

Краткое описание дисциплины: Профессиональная компетентность учителя измеряется разносторонностью 

его знаний, педагогическим мастерством, освоением новых методов обучения, инновационных технологий. 

Виды профессиональной компетенции учителя: специальные или служебные профессиональные компетенции, 

социальные профессиональные компетенции, личностные профессиональные компетенции, индивидуальные 

профессиональные компетенции. Профессиональная компетентность современного учителя: профессиональная 
компетентность в реализации результатов обучения и воспитания; творческое овладение педагогическим 

мастерством; развитие научного потенциала и конкурентоспособности; объективность, самостоятельность, 

целеустремленность, умение воспринимать себя как интеллектуального, созидательного специалиста. 

Современный учитель-духовно развитый, социально зрелый специалист, умело владеющий педагогическими 

инструментами, творческая личность, стремящаяся к самосовершенствованию.  

Пререквизиты: Педагогика, Политология, Психология 

Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании истории 

Ожидаемые результаты обучения:  А. владеть знаниями о компетентности учителя в XXI веке, составляющими 

его умения-навыки; В. владеть способами формирования умений, компетенций учителя, его методами и 

приемами; С. владеть навыками-умениями применять свои компетенции в процессе преподавания; Д. уметь 

целенаправленно формировать себя как творческую личность в соответствии с новой образовательной 

парадигмой, являющейся требованием современного дня. 

  
Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история стран Азии и Африки  

Автор программы: к.и.н., доцент -Купенова Г.Ы.  

Цель изучения курса: Изучение курса Новой истории стран Азии и Африки направлено на формирование 

исторического познания студентов, создание условий для их активного участия в решении задач, стоящих перед 

миром.  

Краткое описание дисциплины: Проведение колониальной политики стран Европы по отношению к  азиатским 

странам и ее последствия. Западные страны Нового времени и страны Азии и Африки. Предпосылки развития 
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буржуазных капиталистических отношений. Превращение западных стран в метрополию, а восточных стран в 

колониальные и полуколониальные государства в эпоху Нового времени. Эпоха Нового времени впервые создала 

единую систему мирового хозяйства. Непрерывная борьба народов Востока против колониального гнета. 

«Пробуждение Азии". Особенности национально-освободительной борьбы народов в странах Азии и Африки.  

Проведение колониальной политики развитых европейских стран в африканских странах и ее последствия. 

Особенности развития африканских и западных стран в период Нового времени. Эволюция социального развития 

африканских стран и причины проведения колониальной политики в этих странах. Стабилизация колониальной 

системы капитализма и социальных изменений в странах Африки.  Роль традиционных форм исторических 
процессов в изучении истории народов Азии и Африки. Определение начального этапа возникновения 

капитализма и его важнейших особенностей в странах Востока. Модернизация старых, колониальных и 

полуколониальных структур. 

Пререквизиты: Средневековая история Казахстана. Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: Новейшая история Запада. Новейшая история стран Азии и Африки 

Ожидаемые результаты обучения:   А. владеют знаниями об этапах развития истории стран Азии и Африки, 

хронологических рамках, ее основных проблемах, общественно-социальной структуре, основных 

закономерностях и явлениях в развитии. событиях: В. умеет применять на практике методы анализа 

исторических источников при интерпретации исторических фактов; С. владеет способностью оценивать 

исторические культурные явления, основываясь на источниках, формулировать свои выводы по историческим 

явлениям и событиям;  Д. использует знания по новой истории стран Азии и Африки в научно-исследовательской 

деятельности; Е. умеет системно излагать теоретический материал; умеет представлять результаты собственного 
научного поиска в виде доклада, эссе, коллоквиума, коллективных дипломных проектов. 

 

10.1 Модуль – Теоретические проблемы религии 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Религия и наука. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: Формирование философско-аксеологической рефлексии вне культурных феноменов 

науки и религии. Сопоставление полученных знаний с личным опытом и использование их в личностном 

воспитательном процессе. Основные научные подходы к религии формируется в связи с наукой. Определение 

социальных функций и перспектив науки и религии.   
Краткое описание дисциплины: Критическое восприятие религиозной рефлекции как культурной парадигмы, 

не превышающей сущность и прагматическую ценность науки.  

Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 

Постреквизиты: Новая история стран Запада и Востока, Инновационные технологии в преподавании 

религиоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. знает основные проблемы религии и науки, общественно-социальную 

структуру, основные закономерности и явления в развитии, события: В. умеет применять на практике методы 

анализа исторических источников при интерпретации исторических фактов; С. владеет способностью оценивать 

исторические культурные явления, основываясь на источниках, формулировать свои выводы по историческим 

явлениям и событиям; Д. использует знания предмета религии и науки в научно-исследовательской 

деятельности; Е умеет системно излагать теоретический материал; умеет представлять результаты собственного 
научного поиска  в форме доклада, эссе, коллоквиума, коллективных дипломных проектов. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Исламская теология  

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с предметом, процессом становления и развития исламской 

теологии. Раскрыть содержание особенностей различных направлений исламской теологии, определить систему 

мусульманской теологии и смысл догматических, нравственно – этических религиозных учений.  

Краткое описание дисциплины:знание основных догматов исламской теологии; научить критически 

осмысливать веру в Аллаха, пророка, их книги, проповеди посланников религии. Сопоставлять, критически 

анализировать мнения исламских ученых и первоначальные религиозные тексты.  Определить место мазхаба 

Матуриди в исламской теологии.   
Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 

Постреквизиты: Культура ислама и религиозная традиция 

Ожидаемые результаты обучения: А. изучение дисциплины должно основываться на знаниях философии, 

культурологии, религиоведения, истории ислама. В. раскрытие содержательных особенностей различных 

направлений исламской теологии. С. в результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

научными знаниями о религии; Д. рассматривает сущность и функции этики, специфические особенности; Е. 

умеет системно излагать теоретический материал; умеет представлять результаты собственного научного поиска 

в форме доклада, эссе, коллоквиума.  
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Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История мазхабов.   

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: рассматриваются возникновение, формирование и развитие религиозных политико-

правовых мазхабов в исламе.  Обзор  учебной литературы, исследующих мазхабы.  

Краткое описание дисциплины: рассматриваются социальные, политические, экономические и культурные 

предпосылки, которые привели к формированию мазхабов. 

Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 
Постреквизиты: Культура ислама и религиозная традиция 

Ожидаемые результаты обучения: А. умеет анализировать основы исламской доктрины для углубленного 

познания истории мазхабов. В. умеет отличать и сравнивать особенности мазхабов; С. в результате изучения 

дисциплины обучающийся должен обладать научными знаниями о религии; знать политическую историю  

мазхабов; Д. иметь знания об основах ислама. Е. уметь интерпретировать особенности учения современных 

мазхабов и проводить критический анализ.  

  

10.2 Модуль – Религия и проблемы светскости 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Основы научного исследования. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 
Цель изучения курса: используются социологические, философские, теоретические и эмпирические методы 

научного исследования. Умение разрабатывать и реализовывать научно-исследовательские проекты по 

специальности в соответствии со своими интересами.  Рассматриваются методы написания статей для 

международных конференции, необходимых для предложения различных научно-исследовательских проектов.   

Краткое описание дисциплины: Предмет и задачи научных исследований. Наука и религия. Используются 

социологические, философические методы научного исследования. Целью курса является информирование о 

данных методах.  

Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 

Постреквизиты: Новая история стран Запада и Востока, Инновационные технологии в преподавании 

религиоведения  

Ожидаемые результаты обучения: А. знает основные проблемы религии и науки, общественно-социальную 
структуру, основные закономерности и явления в развитии, события: В. умеет применять на практике методы 

анализа исторических источников при интерпретации исторических фактов; С. владеет способностью оценивать 

исторические культурные явления, основываясь на источниках, формулировать свои выводы по историческим 

явлениям и событиям; Д. использует знания предмета религии и науки в научно-исследовательской 

деятельности; Е умеет системно излагать теоретический материал; умеет представлять результаты собственного 

научного поиска  в форме доклада, эссе, коллоквиума, коллективных дипломных проектов. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Течения и направления исламской религии. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: Возникновение течений и направлений в истории ислама. Изучение социальных, 
политических, экономических, культурных предпосылок, способствующих формированию религий. Анализ 

особенностей современных исламских школ; оценка их идейной, религиозной позиций; оценка роли 

современных исламских течений в пространстве исламского мышления.   

Краткое описание дисциплины: История возникновения течений и направлений в истории ислама. 

Социальные, политические, экономические, культурные предпосылки течения и направления в истории ислама. 

Особенности современных исламских школ. Исламские течения в пространстве исламского мышления.  

Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 

Постреквизиты: Культура ислама и религиозная традиция 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать причины возникновения современных исламских школ, 

особенности и принципы доктрин современных исламских школ; В. уметь различать теологические, религиозно-

философские, религиозно-философские, религиозно-этические особенности и принципы современных 

исламских школ; С. уметь проводить критический анализ и интерпретировать проблемы современных исламских 
школ; Е.развивать навыки оценки новых концептуальных событий, научных дискуссий в научно-

исследовательской работе.  

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Религия в светском государстве. 

Автор программы: Отаралиева Г.Е.-магистр 

Цель изучения курса: понимание и освоение современных религиозных взглядов, ознакомление с духовными 

императивами современной религии, обучение критическому мышлению будущих молодых специалистов, 

проведению самостоятельной аналитической работы в оценке сложных и разнообразных явлений духовной 
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жизни различных эпох, формирование объективных критериев и ценностных ориентиров при изучении явлений 

и тенденций духовной и материальной культуры общества в современном мире.  

Краткое описание дисциплины: Понятие государства. признаки и функции. Виды государства. Светское и 

теократическое государство. Процессы сакрализации и секуляризации. Исторические типы взаимоотношений 

государства и религии.  

Пререквизиты: Национальные религии, Религиозные традиции средневековой Европы. 

Постреквизиты: Культура ислама и религиозная традиция 

Ожидаемые результаты обучения:   А. познают  историю, основные направления и принципы развития 
государства и религиозных отношений в Казахстане. В. умеет свободно анализировать научно сформированные   

понятия и выводы, взгляды и идеи. Д. анализирует и интерпретирует законодательные акты и нормативные 

документы, касающиеся религии; С. владеет методикой самостоятельной работы с литературой, документами и 

источниками; Д. умеет анализировать теоретические и практические проблемы соотношения государства и 

религии. Е. умеет применять навыки оценки новых концептуальных событий, научных дискуссий в научно-

исследовательской работе.  

 

11.1. - Методика преподавания и история нового времени 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история Казахстана. 

Автор программы: к.и.н., старший преподаватель-Аликулова Н.С.   
Цель изучения курса: сформировать знания о политическом, экономическом, социальном и культурном 

положении Казахстана в Новое время.  

Краткое описание дисциплины: Казахстан в начале XVIII века. Казахско-джунгарские отношения. 

Присоединение Казахстана к России. Потеря государственности Казахстана и превращение в колонию России. 

Национально-освободительные восстания против колониализма.. Культура Казахстана в ХҮІІІ-ХІХ вв. 

Казахстан в начале ХХ века.  

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана. 

Постреквизиттері: Новейшая история Европы и Америки, Педагогическое мастерство в преподавании истории. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать политическую, социально-экономическую,   ситуацию в Казахстане 

в Новое время, понимать исторические факты; В. использовать на практике фактологические источники Нового 

времени в хронологическом порядке. Применение полученных знаний на практике при работе с научной 
литературой, тематическими картами. С. овладеть умением анализировать, сравнивать, интерпретировать 

закономерности исторических явлений Нового времени. Уметь анализировать исторические события, выражать 

свое мнение. Д. уметь готовить доклады с правильным оформлением материала, аргументировать свои выводы; 

анализировать исторические источники; применять наглядные пособия, карты, таблицы и использовать их в 

процессе урока; уметь применять навыки оценки новых концептуальных событий, проведения научных 

дискуссий в научно-исследовательской работе. 

 

11.2 Модуль – Технологии преподавания и история западных стран и Казахстана 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История Казахстана в ХҮІІ-ХІХ вв. 

Автор программы:  
Цель изучения курса: сформировать знания о политическом, экономическом, социальном и культурном 

положении Казахстана в ХҮІІ-ХІХ вв.  . 

Краткое описание дисциплины:. Казахстан в XVII-ХІХ вв. Казахско-джунгарские отношения. Присоединение 

Казахстана к России. Потеря государственности Казахстана и превращение в колонию России. Национально-

освободительные восстания против колониализма.. Культура Казахстана в ХҮІІІ-ХІХ вв. Казахстан в начале ХХ 

века.  

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана. 

Постреквизиттері: Новейшая история Европы и Америки, Педагогическое мастерство в преподавании истории. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать политическую, социально-экономическую ситуацию в Казахстане 

в ХҮІІ-ХІХ вв., понимать исторические факты; В. использовать на практике фактологические источники Нового 

времени в хронологическом порядке. Применение полученных знаний на практике при работе с научной 
литературой, тематическими картами. С. овладеть умением анализировать, сравнивать, интерпретировать 

закономерности исторических явлений Нового времени. Уметь анализировать исторические события, выражать 

свое мнение. Д. уметь готовить доклады с правильным оформлением материала, аргументировать свои выводы; 

анализировать исторические источники; применять наглядные пособия, карты, таблицы и использовать их в 

процессе урока; уметь применять навыки оценки новых концептуальных событий, проведения научных 

дискуссий в научно-исследовательской работе. 
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5В011600 – ГЕОГРАФИЯ  

4 курс 
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6.1. Модуль - Профессиональные языки  и технология обучения географии, 15 кредитов 

БД ОК TMVR 2207 Теория и методика воспитательной работы 4 3 

БД  Педагогическая практика 5 1 

БД ОК PK/R/Ya 3208 Профессиональный (казахский/русский) язык 5 3 

БД ОК POIYa  3209 Профессионально-ориентированный иностранный  язык 6 3 

БД КВ ITОG 4211 Инновационные технологии в обучении географии 7 5 

6.2. Модуль - Профессиональные языки  и методика преподавания географии, 15 кредитов 

БД ОК TMVR 2207 Теория и методика воспитательной работы 4 3 

БД  Педагогическая практика 5 1 

БД ОК PK/R/Ya 3208 Профессиональный (казахский/русский) язык 5 3 

БД ОК POIYa  3209 Профессионально-ориентированный иностранный  язык 6 3 

БД КВ ITОG 4211 Информационные технологии в обучении географии 7 5 

6.3. Модуль - Профессиональные языки  и методика воспитательной работы, 15 кредитов 

БД ОК TMVR 2207 Теория и методика воспитательной работы 4 3 

БД  Педагогическая практика 5 1 

БД ОК PK/R/Ya 3208 Профессиональный (казахский/русский) язык 5 3 

БД ОК POIYa  3209 Профессионально-ориентированный иностранный  язык 6 3 

БД КВ MOG 4211 Методы обучения  географии 7 5 

10.1. Модуль – География современного мира,  12 кредитов 

БД КВ ТЕОР 3223 Технико- экономические основы производства 6 7 

БД КВ GSM 4224 География современного мира 7 5 

10.2. Модуль - Экономическая и социальная география, 12  кредитов 

БД КВ GP 3223 География промышленности 6 7 

БД КВ GN 4224 География населения 7 5 

10.3. Модуль - Экономическая география, 12  кредитов 

БД КВ GТ 3223 География транспорта 6 7 

БД КВ GNOD  4224 География населения с основами демографии 7 5 

13.1. Модуль - Экономическая география Казахстана, 18 кредитов 

ПД КВ VSEPG 3308 Введение в  социальную, экономическую и политическую  

географию 

6 5 

ПД КВ ESGSNG 4309 Экономическая и социальная  география СНГ 7 4 

ПД КВ ESGK  4310 Экономическая и социальная география Казахстана 7 4 

ПД КВ ESPGM 4311 Экономическая, социальная и политическая география мира 7 5 

13.2. Модуль - Экономическая география  СНГ, 18 кредитов 

ПД КВ SG 3308 Социальная география 6 5 

ПД КВ EGSNG 4309 Экономическая география СНГ 7 4 

ПД КВ EGK  4310 Экономическая  география Казахстана 7 4 

ПД КВ ESGM 4311 Экономическая и социальная  география мира 7 5 

13.3. Модуль - Экономическая география  мира, 18 кредитов 

ПД КВ РG 3308 Политическая география 6 5 

ПД КВ GNSNG 4309 География населения СНГ 7 4 

ПД КВ GPRK  4310 География природных ресурсов Казахстана 7 4 

ПД КВ EGM 4311 Экономическая  география мира 7 5 

14 Модуль – Страноведение в географии и цифровизация, 25 кредитов 

БД ВК Str 4225 Страноведение 7 5 

БД ВК GOCT 4226 Цифровые технологии в обучении географии 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 
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6.1. Модуль - Профессиональные языки  и технология обучения географии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инновационные  технологии в обучении географии. 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: Обеспечить практическую готовность студентов выпускных курсов вузов к организации 

процесса обучения, способствующего воспитанию у учащихся навыков самостоятельного обучения, саморегуляции, 

личностного развития. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение практической готовности студентов выпускных курсов вузов к 

организации процесса обучения, способствующего воспитанию у учащихся навыков самостоятельного обучения, 
саморегуляции, личностного развития. Умение использовать информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в преподавании и обучении. Оценивание для обучения и оценивание обучения. Обучение талантливых и 

одаренны Управление процессом обучения в классах. Управление процессом обучения в классах. Внедрение идей 

Программы в практику преподавания. 

Пререквизиты:  Педагогика. Методы обучения географии. Технология критериального оценивания 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:Владеет навыками поиска, формирования, структурирования и 

систематизации географических и исторических знаний; применяет в учебном процессе новые образовательные 

технологии в области географии и истории.-Развивает и обучает организации процесса обучения и воспитания, 

проектирование и управление педагогическим процессом, диагностике, коррекции, прогнозирования результатов 

педагогической деятельности; внедряет результатов педагогических экспериментов в учебный процесс и 

инициирование инновационных идей, объединяющих стейкхолы знаний.- Анализирует и применяет новые 
подходы в преподавании и обучении. - Использует  информационно-коммуникационных технологий  в 

преподавании и обучении.-Осуществляет  исследование собственной практики с целью совершенствования 

процессов преподавания, обучения и воспитания.-владеет алгоритмом проектирования целей, методов, средств, 

основных форм проведения занятий и постановкой педагогической  задачи, для поиска способа решения  учебной 

проблемы; -умеет создавать развивающую среды, обеспечивающая условия для формирования  деятельностного  

характера обучения; -умеет  создавать в учебной деятельности проблемные ситуации и организация активной 

самостоятельной деятельности для развития мыслительных способностей обучающихся.   

 

6.2. Модуль - Профессиональные языки  и методика преподавания географии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Информационные  технологии в обучении географии. 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: сформировать понятие о технологии обучения географии; изучить новые педагогические 

технологии, освоить технологии обучения географии; умение составлять технологическую карту; применять 

современные технологии в обучении географии; создавать технологию авторской программы. 

Краткое содержание дисциплины: Педагогические технологии обучения географии. Гибкие модели процесса 

обучения. Модели обучения в географии. Технология авторской программы. Инновационные технологии 

обучения географии. Технологии обьяснительно-иллюстративного обучения; технология личностно-

ориентированного обучения; технология развивающего обучения. Технология проблемного 

обучения.Технология учебно-игровой деятельности. Технология формирования учебной деятельности 

школьников. Технология дифференцированного обучения. Технология коммуникативно-диалоговой 

деятельности. Модульная технология. Технология проектной деятельности школьников. Разработка 

электронных учебных пособий. Технологическая карта. 

Пререквизиты:  Методы обучения географии. Основы общего землеведения 
Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: Определение понятия о технологии обучения географии.  Освоение новых 

педагогических технологий.  Составление технологической карты. Применение современных технологий в 

обучении географии.  Разработка авторских программных технологий. Применение моделей в учебном процессе.  

Характеристика моделей обучения. Применение технологии авторских программ. Применение инновационных 

технологии в обучении географии. Особенности технологии развивающего обучения. Применение технологии 

проблемного обучения. Технология коммуникативной деятельности. Характеристика модульной технологии. 

Проектная деятельность и ее рименение в обучении географии. Разработка электронных учебных пособий. 

Разработка технологической карты. 

 

6.3. Модуль - Профессиональные языки  и методика воспитательной работы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Методы обучения  географии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 
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Цель изучения курса:   создание организационных, деятельностных, содержательных и методических условий 

для формирования у будущих учителей географии системы методических знаний, способов деятельности и 

творческого опыта, обеспечивающих эффективное осуществление процесса преподавания географии.  

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения курса рассматриваются: основы методики 

преподавания географии как частной дидактики, содержание и структура географического образования для 

учащихся. Важным моментом является практическая и прикладная направленность обучения географии, 

осуществление личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов. 

Рассматриваются психолого-педагогические основы обучения, использование технологических подходов в 
обучении на основе личностных, возрастных особенностей обучающихся. Особое внимание уделяется методикам 

формирования компонентов знаний, использованию средств и методов обучения. Важное место принадлежит 

формированию знаний о диагностике обученности и обучаемости учащихся, организации контрольно-оценочной 

деятельности, проведению педагогического эксперимента и оформлению передового педагогического опыта. 

Пререквизиты: Педагогика. Теория и методика воспитательной работы. 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: знает цели, задачи, структуру и содержание школьного географического 

образования; компоненты географического образования, алгоритмы их формирования у учащихся;  современные 

принципы, методы, средства, технологии обучения географии;  системы географических понятий, формируемых 

в средней школе;  системы организации познавательной деятельности учащихся;  критерии оценки знаний и 

умений учащихся при организации контроля;  методические диагностики для проведения педагогического 

мониторинга обучения и развития учащихся;  принципы анализа и самоанализа образовательной деятельности;  
направления и формы воспитательной работы по географии; умеет использовать знания по специальным 

дисциплинам географического цикла в педагогической, методической, научно-исследовательской деятельности;  

осуществлять контрольно-оценочную деятельность, проводить диагностику обученности и сформированности 

компетенций учащихся;  анализировать перспективы развития школьного географического образования. владеет  

понятийным аппаратом дисциплины;  универсальными учебно-педагогическими умениями и 

сформированными на их основе метапредметными компетенциями;  методиками поведения диагностических 

исследований качества образовательного процесса; 

 

10.1. Модуль – География современного мира 

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  География современного мира. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать студентам  знания о динамике современного мира, оценить  идеи  нового порядка, 

глобализации экономики; изучить выявить  причинно-следственные   связи между экономико-географическими 

явлениями и процессами в современном мире;  

Краткое содержание дисциплины: Типология стран  современного мира и  изменения соотношения между  

различными группами государств.  Место развивающихся стран в современном мире. Слаборазвитые страны, 

причины их экономического отставания. Место  постиндустриальных стран в современном мире.   Послевоенный 

мир: два типа  экономических международных отношений. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика  стран и регионов мира. Становление и развитие стран мира. Основы географического  

районирования  мира. Новые направления  специализации стран. 
Пререквизиты: География туризма. География промышленности. Основы ландшафтоведения 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать  типологию стран мира и изменения соотношения между 

различными государственными группами; определение места  развитых стран в современном мире, стран со 

слабо развитой экономикой и развитие ее экономики, место постиндустриальных стран в современном мире, 

международные экономические связи. В. Выявить особенности направлений развития стран; определять 

основные направления развития инновационных технологий по каждой стране. С. Давать  прогноз современным  

экономико-географическим и социально- экономическим процессам; определить  характерные тенденции и 

закономерности  современных  географических процессов в  размещении  производительных сил, размещения 

населении,  экономической  интеграции и глобализации; Д. Способствовать развитию способности  оценить  идеи  

нового порядка, глобализации экономики, современные политические процессы и социально-общественные 

условия. Е. Уметь использовать теоретические и практические навыки работы с источниками знаний, на научном 
и доступном уровне представить материал учащимся. 

 

10.2. Модуль - Экономическая и социальная география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География населения. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучить динамику, состав, размещение населения, состав, структуру, воспроизводство,  

размещение населения  в мире. 
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Краткое содержание дисциплины: изучить предмет и задачи географии населения; особенности размещения 

населения на земном шаре, воспроизводство населения, их анализ; миграцию населения и их география; 

человеческие расы; этнический и  религиозный состав населения; трудовые ресурсы, типы и формы расселения, 

экономически активное население., вопросы  демогеографии, этногеографии, демографической политики. 

Пререквизиты:  Биогеография. География транспорта. Общее землеведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знание динамики, состав, размещение населения, состав, структуру, 

воспроизводство,  размещение населения  в мире; В.  Использование на практике  основными понятиями, 
методами и законами, регулирующими взаимоотношения между людьми в современном обществе, в условиях 

глобализации; способность делать прогнозирование; способность  сравнивать  характеристики стран и регионов 

мира. С.  Владение разнообразной информацией о  населении мира, роли   стран в мировой экономике 

способность формулировать  экономико-географический прогноз, наблюдения, выводы. Д.  Умения работы с 

картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками;  комплексная 

характеристика страны. Умение  определять специфику  развития географии населения, работать с  картами, 

таблицами, прогнозировать развитие   промышленности. Е. Умение использовать теоретические и практические 

навыки работы с географическими источниками знаний, на научном и доступном уровне представить материал 

учащимся. 

10.3. Модуль - Экономическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  География населения с основами демографии 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: Изучить динамику, состав, размещение населения. состав, структуру, воспроизводство,  

размещение населения  в мире. 

Краткое содержание дисциплины: предмет и задачи географии населения; особенности размещения населения на 

земном шаре, воспроизводство, миграцию населения; состав населения; трудовые ресурсы, типы и формы 

расселения, вопросы  демогеографии, этногеографии; систематическое представление о народах мира, постоянное 

воспроизводство населения, их распространение, распределение населения по территориям, обусловленные связь 

бытовыми обрядами населения, формирование целостного представления о составе и структуре народов, 

этносах, типах расселения. 

Пререквизиты:  Технологии критериального оценивания. Геоморфология. Климатология. 
Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Представление о народах мира, постоянное воспроизводство населения, 

их распространение, распределение населения по территориям, обусловленные связь бытовыми обрядами 

населения, формирование целостного представления о составе и структуре народов, этносах, типах расселения. 

В.  Умение использования на практике  знания о динамике, составе, размещении населения, составе, структуре, 

воспроизводстве,  размещении населения  в мире; способность  сравнивать  характеристики стран и народов мира. 

С.  Владение разнообразной информацией о  населении, народах мира, роли   стран в мировой экономике 

способность формулировать  экономико-географический прогноз, выводы. D.  Способствовать развития 

определять специфику  развития географии населения, работать с  картами, таблицами, прогнозировать развитие   

промышленности. Е. Умение использовать теоретические и практические навыки работы с географическими 

источниками знаний, на научном и доступном уровне представить материал учащимся. 
 

13.1. Модуль - Экономическая география  Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природных ресурсах, хозяйстве, населении, 

экономических и социальных проблемах  в  странах  СНГ;  отраслевой  и территориальной  структуры   экономики 

стран СНГ, процессов взаимодействия  человека  и природы, их влияние на развитие экономики стран; развитие 

у студентов экономико-географические понятия, изучение отраслей рыночной специализации, место СНГ в 

глобальном пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: СНГ  на карте мира. Население и трудовые ресурсы СНГ. Экономическая 
оценка природных ресурсов СНГ. Общая характеристика хозяйства стран СНГ. Региональный обзор. Общая 

характеристика России. Экономические районы России. География хозяйства Украины, Молдовы, Белоруссии. 

География хозяйства стран Закавказья СНГ.      География  хозяйства стран Средней Азии СНГ. Место стран СНГ  

в мировом хозяйстве. Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Пререквизиты: Методика преподавания географии. Биогеография. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание отраслевую  и территориальную структуру хозяйства стран СНГ; 

численность,  воспроизводство, размещения населения стран СНГ; экономико-географическую характеристику 

стран СНГ; географо-экономические особенности развития экономики  стран СНГ, их отдельных регионов, вклад 
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СНГ в международном разделении труда. В. Применение знаний экономико-географическую оценку природным 

условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  давать  экономико-географическую оценку природных 

условий, ресурсов; использовать официально опубликованные материалы при характеристике хозяйств стран 

СНГ; дать экономико - географическую характеристику стран СНГ; С. Прогнозировать дальнейшее развитие 

территориальной структуры хозяйства стран СНГ, работать с тематическими картами, статистическими 

материалами; строить  картосхемы; давать экономико – географическую характеристику регионам СНГ. D. 

Способствовать развитию географического мышления;  иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, 

научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение использовать 
теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая и социальная география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса:  дать современные знания об экономике, природных ресурсах и  населении Казахстана, 

изучить отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики, дать знания о численности, воспроизводстве, составе и размещения 

населения Казахстана и их регионов.  

Краткое содержание дисциплины: Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая 

оценка природных условий и ресурсов. Природно-ресурсный    потенциал и  административно-территориальное 

деление. Население. Структура хозяйственного комплекса. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический 
и машиностроительный комплексы. Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Экономические 

районы Казахстана. Экономические связи. Экономико-географическая характеристика Западного  Казахстана. 

Экономико-географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиттеры: Методика преподавания географии. Биогеография. Общее ландшафтоведение 

Постреквизиттеры: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Знание место Казахстана в СНГ и мире, в международном разделении 

труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; принципы экономико-географического 

районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применение знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы С. 
Формирование суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйства, 

выделять причинно-следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей; 

D. Способствовать развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, 

научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение использовать 

теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая,  социальная  и политическая география  мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географии отраслей мировой 

экономики,современной политической карте мира, населении, регионах мира. 
Краткое содержание дисциплины: Современная политическая карта мира. Формирование и развитие 

политической карты мира. Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов.Классификация 

природных ресурсов. География население мира. Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая 

и территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место 

и  роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: История исследования природы Казахстана. Топонимика. Физическая география СНГ 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Формирование представления о природных ресурсах,  отраслях  

экономики в мире,  отдельных  странах; знание  отраслевой и территориальной организации экономики стран; 

знание факторы размещения производства и особенности развития отраслей мировой экономики; знание  

отраслевой и территориальной организаци мировой экономики; понимании  место и  роли стран в мировом 

сообществе. В. Использование на практике экономико-географический  анализ  формирования и развития   
мировой  экономики, отдельных стран; умение давать сравнительную экономико-географическую 

характеристику странам и регионам мира. С. Владение   информацией  о  географии  современного  мира, 

глобальных проблемах человечества; делать экономико-географическое обоснование  социально-экономическим 

процессам и явлениям; давать сравнительную экономико-географическую характеристику  странам и регионам 

мира. D. Способствование развитие географического мышления; приобретение навыков работы с ПК, ТСО; уметь  

работы с картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; 

фондовым материалом. Е.  Умение использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной 

географии. 
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13.2. Модуль - Экономическая география  СНГ 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая география СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природных ресурсах, хозяйстве, экономических и 

социальных проблемах  в  странах  СНГ;  отраслевой  и территориальной  структуры   экономики стран СНГ, 

процессов взаимодействия  человека  и природы, их влияние на развитие экономики стран; развитие у студентов 
экономико-географические понятия, изучение отраслей рыночной специализации, место СНГ в глобальном 

пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: СНГ  на карте мира. Экономическая оценка природных ресурсов СНГ. 

Общая характеристика хозяйства стран СНГ. Региональный обзор. Общая характеристика России. 

Экономические районы России. География хозяйства Украины, Молдовы, Белоруссии. География хозяйства 

стран Закавказья СНГ.      География  хозяйства стран Средней Азии СНГ. Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Пререквизиты: Политология. География промышленности. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения :  А. Знание отраслевую  и территориальную структуру хозяйства стран СНГ; 

экономико-географическую характеристику стран СНГ; географо-экономические особенности развития 

экономики  стран СНГ, их отдельных регионов, вклад СНГ в международном разделении труда. В. Умение давать  
экономико-географическую оценку природных условий, ресурсов; использовать официально опубликованные 

материалы при характеристике хозяйств стран СНГ; дать экономико - географическую характеристику стран 

СНГ; С. Умение прогнозировать дальнейшее развитие территориальной структуры хозяйства стран СНГ, 

работать с тематическими картами, статистическими материалами; строить  картосхемы; давать экономико – 

географическую характеристику регионам СНГ. D. Способствование развитию географического мышления;  

навыков работы с ПК, ТСО; работы с учебной, научной, справочной литературой; работы с картографическими 

произведениями. Е. Умениеиспользовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая география Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: дать современные знания об экономике, природных ресурсах Казахстана, изучить 

отраслевую и территориальную структуру хозяйства, дать экономико-географическую характеристику 

экономическим районам республики. 

Краткое содержание курса: Экономико-географическое положение (ЭГП) Казахстана. Экономическая оценка 

природных условий и ресурсов Казахстана. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический и 

машиностроительный комплексы. Агропромышленный комплекс Казахстана. Транспортный комплекс. 

Экономические районы Казахстана. Экономические связи. Экономико-географическая характеристика 

Западного  Казахстана. Экономико-географическая характеристика  административных областей Казахстана. 

Пререквизиты: История исследования природы Казахстана. Топонимика. Физическая география СНГ 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:  А. Понимать роль и значение Казахстана в мире, в международном 
разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру хозяйства; основы экономико-географического 

районирования; экономико-географические районы (регионы) и их основные характеристики; географо-

экономические особенности развития экономики  страны, их отдельных регионов. В. Применение знаний 

экономико-географическую оценку природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  

экономико-географическую характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы С. 

Формирование суждений при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйства, 

выделять причинно-следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей; 

D. Способствование развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, 

научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение использовать 

теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Экономическая, социальная  география мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевн 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географией отраслей мировой 

экономики, географией населения, регионами мира. 

Краткое содержание дисциплины:Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов, 

классификация природных ресурсов.География население мира. Состав, структура, воспроизводство, 

размещение населения мира. Урбанизация.Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая и 

территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место и  

роль стран в мировом сообществе. 
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Пререквизиты: Общее землеведение. Педагогика. Геология. География почв 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание состав, структура, воспроизводство, размещение населения мира;  

политическую карту мира,  основы экономическо- географические основы мирового хозяйства, роль стран в 

международном разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру мирового хозяйства; экономико-

географические районы (регионов) и их основные характеристики; географо-экономические особенности 

развития экономики  стран, их отдельных регионов. В. Применение знаний экономико-географическую оценку 

природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства мира, стран;  экономико-географическую 
характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы С. Формирование суждений 

при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйств, выделять причинно-

следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей; D. Способствование 

развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, научной, справочной 

литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Умение использовать теоретический материал в 

преподавании  курсов школьной географии. 

 

13.3. Модуль - Экономическая география  мира 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География населения СНГ 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: Изучить динамику, состав, размещение населения СНГ, состав, структуру, 

воспроизводство,  размещение населения  в СНГ. 

Краткое содержание дисциплины: изучить предмет и задачи географии населения; особенности размещения 

населения на земном шаре, СНГ, воспроизводство населения, их анализ; миграцию населения и их география; 

человеческие расы; этнический и  религиозный состав населения СНГ; трудовые ресурсы, типы и формы 

расселения, экономически активное население., вопросы  демогеографии, этногеографии, демографической политики. 

Пререквизиты:  Общее землеведение. Педагогика. Геология. География почв 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры.  

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знание динамики, состава, размещения населения СНГ, состав, 

структуру, воспроизводство,  размещение населения  в мире; В.  Использование на практике  основными 

понятиями, методами и законами, регулирующими взаимоотношения между людьми в современном обществе, в 
условиях глобализации; способность делать прогнозирование; способность  сравнивать  характеристики стран и 

регионов мира. С.  О владение разнообразной информацией о  населении мира, роли   стран в мировой экономике 

способность формулировать  экономико-географический прогноз, наблюдения, выводы. Д.  Умения работы с 

картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками;  комплексная 

характеристика страны. Умения  определять специфику  развития географии населения, работать с  картами, 

таблицами, прогнозировать развитие   промышленности. Е. Умение использовать теоретические и практические 

навыки работы с географическими источниками знаний, на научном и доступном уровне представить материал 

учащимся. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География природных ресурсов Казахстана 
Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование представления о природных условиях и природных ресурсах, их 

классификации, значении  и роли  в отраслях хозяйства   Казахстана.  

Краткое содержание курса: Понятие о  природных условиях. Природные  ресурсы, их виды. Значение 

природных условий. Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов, классификация 

природных ресурсов. Размеры и объем природных ресурсов. Значении  и роли  в отраслях промышленности 

Казахстана. Значении  и роли  в отраслях сельского хозяйства Казахстана. Водные ресурсы. Минеральные 

ресурсы. Биологические ресурсы. Агроклиматические  ресурсы. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Педагогика. Геология. География почв 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: Понятие о природных условиях, природных ресурсах, виды природных 

ресурсов. В. Использование на практике  знания природных ресурсах  Казахстана, составлять  картосхемы на 
основе сопряженного анализа различных карт, графиков, таблиц, справочного материала. С.  Способность 

определять местонахождение природных ресурсов,  их роль  на различных территориях;  способность оценивать 

и сравнивать территории. D.  Умения определять  значение  районов Казахстана; дать комплексную  

характеристику ресурсам отдельным территориям;  Е.   Умения  использовать  знания о карте для расширения  

представления о рекреационной картине мира, Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая география мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
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Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географией отраслей мировой 

экономики, географией населения, регионами мира. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов, 

классификация природных ресурсов. География население мира. Состав, структура, воспроизводство, 

размещение населения мира. Урбанизация.Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая и 

территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место и  

роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Введение в социальную, экономическую и политическую 
география 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать состав, структура, воспроизводство, размещение населения мира;  

политическую карту мира,  основы экономическо- географические основы мирового хозяйства, роль стран в 

международном разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру мирового хозяйства; экономико-

географические районы (регионов) и их основные характеристики; географо-экономические особенности 

развития экономики  стран, их отдельных регионов. В. Применение знаний экономико-географическую оценку 

природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства мира, стран;  экономико-географическую 

характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы С. Формирование суждений 

при  прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйств, выделять причинно-

следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей; D. Способствовать 

развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, научной, справочной 
литературой; работы с картографическими произведениями. Е. Уметь использовать теоретический материал в 

преподавании  курсов школьной географии. 

 

14 Модуль – Страноведение в географии и цифровизация 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Страноведение 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Изучить теоретические основы и методы комплексного географического страноведения;  

комплексное изучение стран и районов.  

Краткое содержание дисциплины:  Изучить теоретические основы и методы комплексного географического 
страноведения;  комплексное изучение стран и районов. Политическая карта мира, природные ресурсы , 

население и хозяйство мира. 

Пререквизиты: Политология. Введение в социальную, экономическую и политическую география 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:   Изучить политическую карту мира, природные ресурсы стран мира, 

развитие и размещение населения и хозяйства в мире и в отдельно взятой стране. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цифровые технологии в обучении географии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: сформировать понятие о технологии обучения географии; изучить новые педагогические 
технологии, освоить технологии обучения географии; умение составлять технологическую карту; применять 

современные технологии в обучении географии; создавать технологию авторской программы. 

Краткое содержание дисциплины:  Педагогические технологии обучения географии. Гибкие модели процесса 

обучения. Модели обучения в географии. Технология авторской программы. Цировые технологии обучения 

географии. Технологии обьяснительно-иллюстративногообучения; технология личностно-ориентированного 

обучения; технология развивающего обучения. Технология проблемного обучения.Технология учебно-игровой 

деятельности. Технология формирования учебной деятельности школьников. Технология дифференцированного 

обучения. Технология коммуникативно-диалоговой деятельности. Модульная технология. Технология 

проектной деятельности школьников. Разработка электронных учебных пособий. Технологическая карта. 

Пререквизиты:  Педагогика. Методы обучения географии. Технология критериального оценивания 

Постреквизиты: Дисциплина уровня  магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: А. технологии обучения географии; изучить новые педагогические 
технологии, освоить технологии обучения географии;  Знать педагогические понятия и термины, их сущность. 

В. Умение составлять технологическую карту; применять современные технологии в обучении географии; 

Использование на практике  полученные знания.С. Создавать технологию авторской программы; Д.  Уметь  

работы с картографическими, статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; 

фондовым материалом. Е.  Уметь использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной 

географии. 
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6В01511 – ГЕОГРАФИЯ – ИСТОРИЯ  

2 курс 

 

Компонент 
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5. Модуль - Педагогика и критериальные технологии оценивания, 15 кредитов 

БД ВК IO 2203 Инклюзивное  образование 3 3 

БД ВК Ped 2204 Педагогика 3 5 

БД ВК KTOG 2205 Критериальные технологии оценивания в обучении географии 4 5 

БД  Педагогическая  практика 4 2 

6.1. Модуль - Древняя и средневековая история и основы предпринимательства, 15 кредитов 

ООД КВ OPB 2109 Основы предпринимательства и  бизнеса 3 5 

БД КВ IDSM 2206 История древнего и средневекового мира 3 5 

БД КВ DSIK 2207 Древняя и средневековая истории Казахстана 4 5 

6.2. Модуль - Древняя и средневековая история и основы права, 15 кредитов 

ООД КВ OP 2109 Основы права 3 5 

БД КВ VI 2206 Всемирная история в Ү-XVII вв 3 5 

БД КВ SIK 2207 Средневековая  история Казахстана 4 5 

7.1. Модуль - Наука о земле и геоинформатика, 15 кредитов 

БД КВ OZ 2208 Общее землеведение 3 5 

БД КВ OGM 2209 Основы геологии и минералогии 3 5 

БД КВ GCTSK2210 Геоинформатика и цифровые технологии составления карт 4 5 

7.2. Модуль – Отрасли физической географии, 15 кредитов 

БД КВ OOZ 2208 Основы общего землеведения 3 5 

БД КВ ORP  2209 Основы рационального природопользования 3 5 

БД КВ MК 2210 Метеорология и климатология 4 5 

8.1. Модуль - Физическая география, 11 кредитов 

БД КВ FGMO 2211 Физическая география материков и океанов 4 5 

БД КВ FGSNG 2212 Физическая  география СНГ 4 3 

БД КВ OG 2213 Общая гидрология 4 3 

8.2. Модуль – Краеведение и физическая география, 11 кредитов 

БД КВ RFG 2211 Региональная физическая география 4 5 

БД КВ Kra  2212 Краеведение 4 3 

БД КВ GG 2213 Геоморфология и гидрология 4 3 

 

5. Модуль - Педагогика и критериальные технологии оценивания 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инклюзивное образование 

Автор программы: Амантаева Б.И. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Формирование у студентов условий и истории развития специального образования и 

особенностей инклюзивного образования.  Ознакомить студентов с принципами обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании. Знакомство с различными типами учреждений для 

обучения детей с ограниченными возможностями. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция изменения отношения к людям с ограниченными 
возможностями. Раннее выявление недостатков в развитии и оказание им специальной помощи. Состояние 

содержания специального образования. Организация воспитания детей с недостатками в развитии. Сущность 

инклюзивного образования. Особенности процесса инклюзивного образования в разных странах. Работа 

учреждений инклюзивного образования в Казахстане. Правовые условия реформы образования. Организация 

работы по подключению детей с ограниченными возможностями к общеобразовательной организации. Контроль 

и оценка инклюзивного образования. Принципы построения программы личностно-развивающего обучения. 

Эффективные методы общения с родителями. Организация учебно –воспитательного процесса в дошкольных 

учреждениях, организациях среднего образования и лечебно –профессиональных учреждениях. 
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Пререквизиты: Психология школьный курс 

Постреквизиты: Критериальные технологии оценивания в обучении географии 

Ожидаемые результаты обучения:A) умеет применять полученные знания, умения и навыки на практике.B) 

умеет использовать объем знаний об образцах организации деятельности кабинетов инклюзивного образования 

в дошкольных организациях.C) умеет использовать знания об инклюзивном образовании. D) изучает 

особенности интеграции в общество и коррекционно-развивающего обучения детей, нуждающихся в 

специальной помощи.E) изучает методы общения с родителями в инклюзивном образовании. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Педагогика 

Автор программы:  Утепов М.Б. 

Цель изучения курса: формирование профессионально-педагогической направленности и профессиональной 

компетентности будущего учителя по осуществлению педагогической деятельности в системе среднего 

образования. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечить овладение студентами знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности учителя, о теории профессионально-педагогической деятельности как основы 

подготовки будущего учителя.Сформировать у будущих учителей системное видение собственной 

профессиональной деятельности и образ современного учителя.Создать установку на непрерывное 

профессональное образование.Развивать у будущих учителей мировоззренческую позицию, сформировать 

совокупность ключевых компетенций (исследовательских, дидактических, воспитательных, коммуникативной, 
инфсрмационной и др.) Развивать у студентов готовность к самообразователыюй, инновационной и творческой 

научно-исследовательской деятельности.Развивать профессионально-значимые личностные качества будущего 

учителя (гуманизм, педагогическое мышление, коммуникативкые навыки, педагогический такт, толерантность и 

др.) 

Пререквизиты: Самопознание, Психология школьный курс 

Постреквизиты: Организация обучения истории по обновленному содержанию образования 

Ожидаемые результаты обучения: А) теоретико-методологические основы педагогики и историю её развития, 

всемирное педагогическое наследие; В) проектировать и осуществлять учебно-воспитательную работу в 

соответствии с закономерностями, воспитательными механизмами педагогического процесса; С) применения 

полученных знаний по педагогике в период прохождения профессиональной практики, а также при решении 

профессиональных задач; Д) выполнение профессинальных задач, установленных нормативными документами 
в системе образования; Е) формулировать учебно-воспитательные задачи, выбирать адекватные этим задачам 

виды деятельности, формы и методы; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Критериальные технологии оценивания в обучении географии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса:  Ознакомление с понятиями «оценивание», «система оценивания», «критерии 

оценивания». Изучение становление обновленной образовательной парадигмы, появление новых 

образовательных стандартов.  

Краткое содержание курса: Научные  основы разработки норм оценок учебных достижений учащихся. Анализ 

методов формирования у учащихся умения воспроизводить и применять предметные знания в сравнении с 
умениями применять методологические знания и интеллектуальные умения. Мониторинг учебных достижений 

учащихся. Предмет итоговой оценки. Определение качества образования и оценка результатов обучения. Знание 

требований нормативных документов в образовании, объектов оценки. Умение различать теоретические основы 

критериального оценивания в педагогическом процессе. Освоение, применение технологии критериального 

оценивания. Навыки объективной оценки учащихся, планирования, анализа результатов обучения. Диагностика 

учебных достижений. Критериальное оценивание учебных достижений.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Картографя, с основами топографии 

Постреквизиты: Методика преподавания географии, Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:-Выбирает и применяет методы, приемы, средства обучения и новшества в 

системе образования, проводить диагностику учебных достижений; - Обладает умением организации процесса 

обучения и воспитания, проектирование и управление педагогическим процессом, диагностики, коррекции, 

прогнозирования  результатов педагогической деятельности; владеет навыками проведения педагогических 
экспериментов с внедрением их результатов в учебный процесс и руководством инновационными идеями для 

организации работ стейкхолдеров; - владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования; - владеет теоретическими основами и технологиями  

обучения биологии учащихся средней школы;  - способен применять  знание теоретических и экспериментальных 

основ биологии и технологий обучения биологии;  - способен моделировать учебно-воспитательный процесс и 

реализовывать в практике обучения; - владеет качественными и количественными методами психологических и 

педагогических исследований; - способен использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов; - способен на обучение, ориентированное на результат  и  мобильность которые  помогут 



233 

 

обучающимся развивать компетенции   необходимые   им  для адаптирования  к  меняющемуся рынку труда, и 

которые позволят им  стать   активными    и ответственными  гражданами 

 

6.1. Модуль - Древняя и средневековая история и основы предпринимательства 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы предпринимательства и  бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 
предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах формирования 

бизнеса и в системе управления фирмой; С.собирать, обрабатывать и анализировать научную, практическую, 

статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D использовать знания, 

полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е. навыками проведение 

анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История древнего и средневекового мира 

Автор программы: д.и.н., профессор Т.С.Жумаганбетов 

Цель изучения курса : изучение, интерпретация исторических процессов, основных событий и явлений, 

исторических личностей, происходивших на территории Казахстана в древности и средние века. 

Краткое содержание курса: Древний Казахстан. Каменный, бронзовый, ранне-железный века. Процессы, 

происходящие в древности на территории Казахстана. Племенные союзы и ранние средневековые государства. 

III-V вв. Политическая ситуация в Центральной Азии. Тюркский этногенез. Тюркский и Западно-тюрский 

каганаты. Первоначальные средневековые государства (VI-IX вв.). Оседлость и кочевая культура в I тысячалетии, 

их взаимодействие. Х-ХІІ вв. средневековые государства. ХІІ вв. материальная и духовная культура. ХІҮ-ХҮІІ 

вв. история позднего средневекового Казахстана. Казахстан при монгольском завоевании. XIV-XV вв. 
средневековые феодальные государства. Этнические процессы на территории Казахстана. Казахский этногенез. 

Образование и укрепление Казахского ханства (XV-XV вв.) голова). ХҮІ В. Социально-экономическое и 

политическое развитие казахского ханства. ХҮІІ В. Социально-экономическое и политическое развитие 

казахского ханства. Материальная культура казахского народа в ХҮІ-ХVІІ веках. Духовная культура казахского 

народа в ХҮІ-ХVІІ веках. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Административные реформы в Казахстане. 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать исторические процессы, происходящие в Казахстане в древности, 

историю возникновения и развития государств средневековья, особенности экономического и политического 

положения государств на казахской земле в период Средневековья; В. Анализ текстов данных о древней и 

средневековой истории Казахстана в соответствии с современными методами источниковедческого анализа, 
применение знаний на практике; С. Способность анализировать, сравнивать, интерпретировать закономерности 

исторических явлений, происходивших на территории древнего и средневекового Казахстана; D. Показать 

важность изучения исторического учения, добиваться нового, творческого понимания исторических явлений; Е. 

Умение систематически излагать материалы древней и средневековой истории Казахстана. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая истории Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: Изучение формирования и развития феодальных отношений в средние века, 

традиционной государственности, социальной структуры древнего Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения у студентов формируются исторические знания об 

антропогенезе, развитии человека и технологии обработки камня в палеолите, мезолите, неолите, изучаются 
образование, расцвет и упадок древних цивилизаций, социально-экономическое и культурное развитии 

Казахстана в средневековый и древней период истории.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Археология 
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Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки; 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 

особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате полного изучения 

истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять политическую, 

социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, профессиональных 

навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический материал. 

 

6.2. Модуль - Древняя и средневековая история и основы права 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: м.ю.н, ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать  
Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 
Интернете 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Всемирная история в Ү-XVII вв  

Автор программы: д.и.н., профессор Т.С.Жумаганбетов 

Цель изучения курса: История возникновения и развития государств в древнее время, определение 

особенностей экономического и политического положения государств. Изучить формирование феодальных 

отношений в средние века, традиционной государственности, социальной структуры в средневековых 

государствах 

Краткое содержание курса: История Древнего Востока – Египет, Китай, Иран, народы Кавказа, история 

Средней Азии. Особенности государственного устройства исоциальная стратификация. Культура Древнего 
Востока. Источники и историография Древней Грециии Рима. Периодизация истории Греции и Рима. 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Гражданские войны в Риме. Поражение сторонников республики. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Антика и Европа в средние века в ХІ-ХҮ вв. Франция, Англия, Германия, Италия и другие 

народы Европы в ХІ-ХҮ вв. Культура Восточной Европы и Византии в ХІ-ХҮ вв. Возрождение в Италии и 

гуманизм в ХҮІ-ХҮІІ вв. Германия. Реформация в Швецарии. Нидерландская буржуазная революция в ХҮІ в. – 

первой половине ХҮІІ в. Англия, Франция, Италия, народы Северной Европы. Восточные славяне в древности. 

Формирование раннефеодальной Киевской Руси.   

Пререквизиты: Археология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новейшая история Азии и Африки, Источниковедение, Историография. 

Ожидаемые результаты обучения:А. В процессе обучения студенты должны знать и понимать даты основных 
событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; В. результаты и итоги ключевых 

событий истории Древнего и среднего мира; С. представителей и памятники культуры Древнего и среднего мира, 

изученные виды исторических источников. Д. Студенты должны уметь дискутировать, анализировать фрагменты 

исторического документа. Владеть знанием основных исторических этапов становления и эволюции 

цивилизации в регионах и странах востока и запада, закономерностей становления и развития государственности, 

социума в средние века, исторических особенностей генезиса и функционирования традиционных обществ, их 

модернизации в средние века Е. Самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение. Владеть методами работы с архивными документами и документами учреждении; уметь 

сообщать профессиональную информацию специалистам и потребителям услуг, так и не специалистам. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Средневековая  история Казахстана 

Автор программы: д.и.н., доцент Г.Б.Избасарова 

Цель изучения курса: изучить историю средневекового Казахстана (период VI – нач. XVIII в.), раскрыть 

главные направления исторических процессов, показать исторические события, происходившие на территории 

Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов Евразии. 

Краткое содержание курса: Предмет и задачи курса «Средневековая история Казахстана». Государства раннего 

и развитого средневековья на территории Казахстана (VI-ХІІ в.в.)». Середина I тысячелетия н. э. - важнейший 
этап в истории казахов и всех тюрков. В это время начинается изменение этнической среды - преобладание 

переходит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в. в письменных 

источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче - туцзюе, в согдийской - турк). Монгольский этап 

в истории Казахстана. Происхождение и формирование казахской народности. Казахское ханство в XVI-XVII вв. 

Социально-экономическое и культурное развитие казахского общества в XVІІІ веке. 
Пререквизиты: Археология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: История тюркских народов, Новая история Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:А. изучить историю средневекового Казахстана, как объективный 

исторический процесс, результатом которого явилось формирование казахской государственности, казахского 

этноса, народности, самобытной материальной, хозяйственной и духовной культуры; В. Рассмотреть узловые 

проблемы курса с позиции устойчивого и длительного взаимодействия автохтонного населения Казахстана с 

сопредельными народами и государствами; С. Сформировать историческое мышление, как составной части 
мировоззрения будущего специалиста; Д. Выработать навыки самостоятельного изучения и анализа 

общественно-политических и социально-экономических событий прошлого, и на основе полученных знаний и 

навыков уметь делать четкие и логические выводы, давать объективную оценку событиям минувших дней; Е. На 

основе изучение культурного наследия пробудить интерес  к достижениям культуры прошлого Казахстана, что 

способствует правильному пониманию достижении современного Казахстана. 

 
7.1. Модуль - Наука о земле и геоинформатика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Общее землеведение 
Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса : Изучить  состав, строение Земли, развитие географической оболочки Земли.  

Краткое содержание курса: Солнечная система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Рельеф. 

Географическая оболочка. Географическая среда и общество. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Картографя, с основами топографии 

Постреквизиты: Основы ландшафтоведения. Топонимика 

Ожидаемые результаты обучения:Знание состава, строения, основных этапов развития Земли и земной коры, 

формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; 

понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки; понимание  физико-географические 

процессы и явления; иметь представление об аналитической геометрии и линейной алгебре, основ  

дифференциальных и интегральных уравнений, теорию вероятности.  Использование на практике геологические, 

физико-географические методы обработки  данных; применять математические методы обработки 
экспериментальных данных;  Способность формировать  у учащихся системные знания  о целостности и 

дифференциации географической оболочке, оценивать теоретические и практические навыки работы с 

географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести материал 

учащимся;  Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной 

деятельности, в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах учебной 

программы по географии в средней школе. Умение применять математические методы обработки 

экспериментальных данных; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы геологии и минералогии 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: дать студентам глубокое  и систематизированное знание о составе, строении, 

происхождении и развитии планеты земля, ее верхных твердых оболочек- литосферы, земной коры, привить им 

навыки по использованию полученных знаний для понимания сути природных процессов и явлении, меняющих 

облик планеты.  

Краткое содержание дисциплины: Геология как наука и обьек ее изучения-Земля. Геологические процессы и 

их роль в формировании земной коры.  Внутреннее строение Земли.Геологические этапы  формирования  Земли.   

Пререквизиты: Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов. Основы ландшафтоведение. 
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Ожидаемые результаты обучения: Знает   состав, строение, основные этапы развития, Земли и земной коры;  

формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и  процессы, происходящие в природе;  

понимает происхождение Земли, закономерности географической оболочки;  физико-географические процессы 

и явления; Использует на практике геологические, физико-географические  методы обработки  данных; 

применяет методы обработки данных; Способен   формировать  у учащихся системные знания  о целостности и 

дифференциации географической оболочки, оценивает теоретические и практические навыки работы с 

географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести материал 

учащимся; компетентен в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах 
учебной программы по географии в средней школе. Умеет применять  методы обработки  данных. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Геоинформатика и цифровые технологии  составления карт 

Автор программы: Омирзакова Мирослава Жамбылкызы 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с основами и методами построения и использования 

геоинформационных систем, формирование целостного представления о геоинформационных системах и их 

роли в общей структуре информационных технологий. 

Краткое содержание курса: Фундаментальные понятия геоинформатики и ГИС. Основные этапы развития ГИС. 

География и ГИС. Географическое моделирование. Виртуальное картографирование. Карты как основа ГИС. 

Понятие о геоинформационном картографировании. Картография и телекоммуникация. Географическая 

информация и ее представление в базах данных ГИС. Система геоизображений. Техническое и программное 
обеспечение ГИС 

Пререквизиты: Картография с основами топографии, Общее землеведение 

Постреквизиты: Профессиональный иностранный язык в преподавании географии, Глобалистика и 

природопользование  

Ожидаемые результаты обучения: Владеет методами составления, редактирования, подготовки к изданию 

общегеографических и тематических карт и атласов и других картографических изображений в традиционной 

аналоговой и цифровой формах, умеет создавать новые виды и типы карт; владеет базовыми знаниями в области 

информатики, компьютерных и мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 

компьютерных сетях, умеет создавать базы данных и использовать ресурсы сети «Интернет» для целей 

картографирования, получения и обработки снимков. 

 

7.2. Модуль – Отрасли физической географии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы общего землеведения 

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Изучить  состав, строение Земли, развитие географической оболочки Земли.  

Краткое содержание курса: Солнечная система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Рельеф. 

Географическая оболочка. Географическая среда и общество. 

Пререквизиты: Картография с основами топографии, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Физическая география материков и океанов, Физическая география Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать состав, строение, основные этапы развития, Земли и земной коры; 
знать формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; 

понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки; понимать  физико-географические 

процессы и явления; иметь представление об аналитической геометрии и линейной алгебре, знать основы 

дифференциальных и интегральных уравнений, теорию вероятности; В.   Использование на практике 

геологические, физико-географические методы обработки  данных; применять математические методы 

обработки экспериментальных данных; С. Способность формировать  у учащихся системные знания  о 

целостности и дифференциации географической оболочки.оценивать теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести 

материал учащимся; Д. Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и 

научной деятельности, в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах 

учебной программы по географии в средней школе.  Е.  Уметь применять математические методы обработки 

экспериментальных данных. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы рационального природопользования 

Автор программы: Кубесова Гулнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать представление о взаимодействии общества и природы и изменении природных 

систем в процессе природопользования, рассматривать общие понятия и законы природопользования, 

особенности взаимодействия человека и природы на различных этапах развития общества, основы 

рационального природопользования. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение в концепцию природопользования. Природная среда и ее 

загрязнения. Техногенное воздействие на природу. Мониторинг, оценка качества окружающей природной среды 

и его нормирование. Общие принципы рационального природопользования. Природозащитные мероприятия, 

современные биотехнологии охраны окружающей природной среды. Экономика и финансирование охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Особо охраняемые природные территории и их роль 

в сохранении экологического равновесия. Организационные и правовые основы охраны окружающей природной 

среды и рационального природопользования.  Экологическая паспортизация. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Картография с основами топографии. 
Постреквизиты: Методика преподавания географии. Основы ландшафтоведения 

Ожидаемые результаты обучения: Умеет всесторонно рассмотреть экологических основ рационального 

природопользования; Оценивает современное  состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и 

их охраны;  Знает   новых ценностных ориентаций по отношению к природе, населению, хозяйству, человеку, 

экологического мышления, выработка навыков поведенияи рационального природопользования.   

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Метеорология и климатология 

Автор программы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Цель изучения курса : Сформировать знания об атмосфере, метеопроцессах, климатообразовании. 

Краткое содержание дисциплины: Строение атмосферы; состав атмосферы; радиация в атмосфере; циркуляция 

атмосферы; классификация  погод и климатов. Климатообразование. Факторы   климатообразования. Климаты 
Земли. Климатические     пояса и    области. Погода. Метеорологические компоненты. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана. Экономическая и социальная география Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: Знает основы наук о Земле; знает формирование и развитие  компонентов 

природы, их взаимосвязь и  процессы, происходящие в природе; иметь представление о материалистических и 

научных знаниях происхождения и развития природы в целом; понимать  физико-географические процессы и 

явления; строение атмосферы; состав, значение  атмосферы; радиацию в атмосфере; общую циркуляцию 

атмосферы; классификацию погод и климатов.  Использует на практике теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний; на  научном и доступном уровне преподнести материал 

учащимся; способности понимания использования  приборов  по физико-географическим направлениям; 

Способен   проводить анализ  на основе  работы с картографическими, статистическими, научными, 
публицистическими и другими источниками; давать характеристику  компонентам  природы; строить профили, 

графики, анализировать статистический материал, делать выводы; умеет  вести наблюдения за погодой. 

 

8.1. Модуль - Физическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Физическая география материков и океанов 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: формирование целостной системы знаний о природных комплексах материков и океанов, 

изучение разнообразия и своеобразия природы современных ландшафтов материков.  
Краткое содержание дисциплины:  Мировой океан. Северные материки. Евразия. Общий обзор. 

Региональный обзор. Северная Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки. Южная Америка. 

Общий обзор. Региональный обзор. Африка. Общий обзор.  Региональный обзор. Австралия. Общий обзор.  

Региональный обзор. Океания. Антарктида. 
Пререквизиты: Географические открытия и исследования. Общее землеведение. 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана. Основы страноведения и геоэкономики 

Ожидаемые результаты обучения: Формирование целостной системы знаний о природных комплексах 

материков и океанов; знание  основных этапов формирования и развития материков и океанов;  природных 

закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       зональных факторов;  закономерностей  
соотношения  тепла      и  влаги.    Использование на практике знаний о природно-климатических условиях  

материков и океанов;  способности выявлять особенности природы  отдельных  территорий; определить 

разнообразие современных ландшафтов материков;  сравнение географического положения, истории развития 

природной среды, рельефа материков; определение разнообразия климата и климатических поясов; описать 

закономерности географического распространения почвенно-растительного покрова. Способность строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; делать физико-географический прогноз.   Умения в области 

профессионально-педагогической и научной деятельности;  объяснять  физико-географические процессы и 

явления. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Физическая география СНГ 
Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
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Цель изучения курса: дать целостное представление о природе стран СНГ и раскрыть их разнообразие, вскрыть 

своеобразие природы территории СНГ, отдельных территорий. 

Краткое содержание дисциплины: Моря, омывающие территорию стран СНГ. Рельеф и геологическое 

строение территории СНГ. Климат. Внутренние воды. Реки. Озера и водохранилища. Подземные воды. Болота. 

Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Почвенный покров. Растительность. Животный мир. Физико 

- географическое районирование. Природные зоны. Задачи физической географии на современном этапе. 

Пререквизиты: Картография с основами топографии. Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Основы научных исследований географии. Экономическая и социальная география Казахстана. 
Ожидаемые результаты обучения:  Знание  основных этапов  формирования и развития природы территории 

СНГ.  Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       зональных 

факторов; понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  Использование на практике знаний о 

природно-климатических условиях  различных территорий  СНГ;  Использование на практике знаний о 

природно-климатических условиях  территории  СНГ и его регионов; Использование на практике способности 

понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий СНГ; Способность к вынесению суждений о 

разнообразии природы СНГ, его регионов; способность  строить и оценивать  картосхемы, профили, графики; 

способность  формулировать  и оценивать   физико-географический прогноз. Д Умения в области 

профессионально-педагогической и научной деятельности;  уметь  объяснять  физико-географические процессы 

и явления.  Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Общая гидрология 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: сформировать знания о природных водах Земли.Задачи курса: знать роль природных вод, 

ознакомиться с водными объектами разных типов, изучить гидрологические    процессы,научиться    проводить 

гидрологические работы на водных объектах, вычерчивать гидрографическую схему системы реки. 

Краткое содержание дисциплины: Гидросфера. Мировой океан. Воды суши. Подземные воды. Реки. 

Классификация рек.  Озера. Болота. Ледники. Современное оледенение Земли. 
Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Основы ландшафтоведение. 

Ожидаемые результаты обучения: A. о природных водах, краткие сведение из истории  науки гидрология; 

физических и химических свойства природных вод; гидрологии ледников и подземных вод, рек, озер, океанов и 

морей, болот: B.  работать с физическими картами и анализировать;работать со специальной литературой по 

гидрологии; изучать водные объекты на местности C. применять методики по изучению водных объектов; 

вычерчивать картосхемы и строить диаграммы; составлять характеристики водных объектов в текстовой, 

табличной или графической формах. 

 

8.2Модуль – Краеведение и физическая география 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Региональная физическая география 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование целостной системы   физико-географических  знаний, освоение 

географических закономерностей, региональной физической географии;  знаний о природных комплексах 

материков и океанов, изучение разнообразия и своеобразия природы материков. 

Краткое содержание дисциплины:  Система   физико-географических  знаний.  Географические 

закономерности. Мировой океан. Северные материки. Евразия. Общий обзор. Региональный обзор. Северная 
Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки. Южная Америка. Общий обзор. Региональный 

обзор. Африка. Общий обзор.  Региональный обзор. Австралия. Общий обзор.  Региональный обзор. Океания. 

Антарктида. 
Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения:  Формирование целостной системы   физико-географических  знаний; 

освоение географических закономерностей, региональной физической географии;  системы знаний о природных 

комплексах материков и океанов. Знание  основных этапов формирования и развития материков и океанов;  

зональных особенностей   ландшафта  и       зональных факторов; понимание  закономерностей  соотношения  

тепла      и  влаги.  Использование на практике целостной системы   физико-географических  знаний;  способности 

понимать и выявлять особенности природы  материков и океанов, отдельных  территорий; определить 

разнообразие современных ландшафтов материков;  сравнение географического положения, истории развития 
природной среды, рельефа материков; определение разнообразие климата и климатические пояса; описать 

закономерности географического распространения почвенно-растительного покрова.   Способность к вынесению 

суждений о природном разнообразии территорий,  материков, регионов; строить и оценивать  картосхемы, 

профили, графики; способность  оценивать   физико-географический прогноз;  Умения в области 
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профессионально-педагогической и научной деятельности;  объяснять  физико-географические процессы и 

явления. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Краеведение 

Автор программы:  Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: дать студентам системное представление о понятии  краеведении,  географическом 

краеведении; изучить основополагающие понятия о краеведении,  географическом краеведении; формирование 

знаний  по изучению природы,  рациональному природопользованию, истории, населении, хозяйства, 

топонимики родного края.  

Краткое содержание дисциплины:История, содержание, формы и методы краеведения. Сущность 

педагогического значения  краеведения. Краеведческое изучение своей местности. Краеведческая работа в 

школе. Изучение природы,  рационального природопользования, истории, населении, хозяйства, топонимики 

родного края. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Профессиональное мастерство в изучении географических дисциплин. Основы страноведения 

и геоэкономики 

Ожидаемые результаты обучения:   Знание основ  краеведения,  географического краеведения,  

основополагающие понятия о краеведении,  географическом краеведении.  Использование на практике  знания  

о природе, истории, населении и хозяйстве родного края. Способность проводить географо-краеведческие 

исследования, формулировать выводы об  уникальной  функции географической науки  в формировании и 

развитии  исторических, экологических, политических, экономических знаний и мышления; оценивать 

разнообразную  информацию о населении, об отраслях экономики. Умение   в области профессиональной 

деятельности, работать с топографическими знаками,  картографическими произведениями,  географическими 

приборами, со статистическими, научными, публицистическими и другими источниками. Умения в области  

использования  теоретические и практические навыки работы с  источниками знаний, на научном и доступном 

уровне. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Геоморфология и гидрология 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса : изучение рельефа земной поверхности и гидрологии, познание законов его развития и 

использование выявленных закономерностей, данных о рельефе для решения различных практических вопросов, 
формирование представлений о составе, распределении и роли водных объектов, основных гидрологических 

процессов в географической оболочке Земли. 

Краткое содержание дисциплины:  Факторы рельефообразования. Экзогенные процессы. Эндогенные 

процессы. Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. Изучить факторы рельефообразования. Экзогенные 

процессы. Эндогенные процессы. Формы и типы рельефа. Классификация рельефа. Место и роль гидросферы в 

системе взаимодействующих природных оболочек планеты; Общие представления о структуре гидросферы и 

распределении водных объектов на поверхности Земли; Общие закономерности гидрологических процессов; 
Методах изучения водных объектов и гидрологических процессов. Зависимость населения и хозяйства от видов 

и масштабов использования ресурсов водных объектов, а так же степень влияния природопользования на 

гидрологическое и экологическое состояние водных объектов. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Картография с основами топографии, Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Физическая география 

Казахстана, Основы ландшафтоведения. 

Ожидаемые результаты обучения: знает теоретические основы в области  геоморфологии и гидрологии рек, 

озер, водохранилищ, морей, ледников, подземных вод; физические и химические свойства воды, структуру 

литосферы, гидросферы; главные закономерности  в геоморфологических процессов и гидрологического режима 

водных объектов; факторы пространственной и временной изменчивости их состояния; суть 

геоморфологических и гидрологических методов измерения, умеет применять теоретические знания при 

освоении основных  геоморфологических и гидрометрических методов измерений и интерпретации полученных 
данных при прохождении учебной практики по геоморфологии и  гидрологии; самостоятельно осваивает 

дополнительную литературу по учебной дисциплине; использует основные справочные материалы; выполнять 

практические задания по различным разделам; анализирует результаты практических заданий; полно и логично 

излагает освоенный учебный материал. владеет информацией о закономерностях распределения объектов и 

характерных для них  процессов, базовыми методами геоморфологических и гидрометрических измерений. 
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6В01511 – ГЕОГРАФИЯ  - ИСТОРИЯ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Компонент 

 

Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1. Модуль -Древняя, средневековая история и наука о земле, 16 кредитов 

БД КВ IDSM 2204 История древнего и средневекового мира 3 6 

БД ВК DSIK 2205 Древняя и средневековая истории Казахстана 3 5 

БД КВ OZ 2206 Общее землеведение 3 5 

4.2. Модуль -История и землеведение, 16 кредитов 

БД КВ VI 2204  Всемирная история в Ү-XVII вв. 3 6 

БД ВК DSIK 2205 Древняя и средневековая истории Казахстана 3 5 

БД КВ OOZ 2206 Основы общего землеведения 3 5 

5. Модуль -Археология и практика, 16 кредитов 

БД ВК Etn  2207 Этнология 3 5 

БД ВК Arh  2208 Археология 3 5 

БД   Педагогическая практика 3 2 

ООД FK  1109 Физическая культура 
1,

2 
4 

6.1.  Модуль - Физическая география и тюркская история, 28 кредита 

БД ВК FGSNG 2209 Физическая география Казахстана и СНГ 4 7 

БД КВ NIK 2210 Новая история Казахстана 4 6 

ПД ВК ITN 2201 История тюркских народов 4 5 

ПД ВК FGMO 2202 Физическая география материков и океанов 4 5 

ПД КВ OOIOSO 2303 
Организация обучения истории по обновленному содержанию 

образования 
4 5 

6.2.  Модуль - Физическая география и обновленная учебная программа, 28 кредита 

БД ВК FGKSNG 2209 Физическая география Казахстана и СНГ 4 7 

БД КВ NOD 2210 Национально-освободительные движения 4 6 

ПД ВК ITN 2301 История тюркских народов 4 5 

ПД ВК FGMO 2302 Физическая география материков и океанов 4 5 

ПД КВ TKM 2303 Технология критического обучения 4 5 

 
4.1. Модуль -Древняя, средневековая история и наука о земле 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: История древнего и средневекового мира 

Автор программы: Жумаганбетов Т.С. 
Цель изучения курса: изучение, интерпретация исторических процессов, основных событий и явлений, 

исторических личностей, происходивших на территории Казахстана в древности и средние века. 

Краткое содержание дисциплины: Древний Казахстан. Каменный, бронзовый, ранне-железный века. 

Процессы, происходящие в древности на территории Казахстана. Племенные союзы и ранние средневековые 

государства. III-V вв. Политическая ситуация в Центральной Азии. Тюркский этногенез. Тюркский и Западно-

тюрский каганаты. Первоначальные средневековые государства (VI-IX вв.). Оседлость и кочевая культура в I 

тысячалетии, их взаимодействие. Х-ХІІ вв. средневековые государства. ХІІ вв. материальная и духовная 

культура. ХІҮ-ХҮІІ вв. история позднего средневекового Казахстана. Казахстан при монгольском завоевании. 

XIV-XV вв. средневековые феодальные государства. Этнические процессы на территории Казахстана. Казахский 

этногенез. Образование и укрепление Казахского ханства (XV-XV вв.) голова). ХҮІ В. Социально-экономическое 

и политическое развитие казахского ханства. ХҮІІ В. Социально-экономическое и политическое развитие 

казахского ханства. Материальная культура казахского народа в ХҮІ-ХVІІ веках. Духовная культура казахского 
народа в ХҮІ-ХVІІ веках. 

Пререквизиты:Модуль социально-политического образования (Политология, Психология, Культурология, 

Социология) 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, История тюркских народов 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать исторические процессы, происходящие в Казахстане в древности, 

историю возникновения и развития государств средневековья, особенности экономического и политического 
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положения государств на казахской земле в период Средневековья; В. Анализ текстов данных о древней и 

средневековой истории Казахстана в соответствии с современными методами источниковедческого анализа, 

применение знаний на практике; С. Способность анализировать, сравнивать, интерпретировать закономерности 

исторических явлений, происходивших на территории древнего и средневекового Казахстана; D. Показать 

важность изучения исторического учения, добиваться нового, творческого понимания исторических явлений; Е. 

Умение систематически излагать материалы древней и средневековой истории Казахстана. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Древняя и средневековая истории Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: Изучение формирования и развития феодальных отношений в средние века, 

традиционной государственности, социальной структуры древнего Казахстана. 

Краткое содержание дисциплины: В процессе изучения у студентов формируются исторические знания об 

антропогенезе, развитии человека и технологии обработки камня в палеолите, мезолите, неолите, изучаются 

образование, расцвет и упадок древних цивилизаций, социально-экономическое и культурное развитии 

Казахстана в средневековый и древней период истории.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки; 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знать проблемы периодизации истории Казахстана, периодические 
особенности, основные проблемы в ней, главные события периода; В. Уметь формировать политическое 

мировоззрение, анализировать различные политические события в обществе. С. В результате полного изучения 

истории древнего и средневекового века способность предвидеть, сравнивать, объяснять политическую, 

социально-экономическую историю этих стран мира D) историческое осмысление, умения, профессиональных 

навыков. Е) умение самостоятельно работать, умение систематически излагать исторический материал. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Общее землеведение 

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Изучить  состав, строение Земли, развитие географической оболочки Земли.  

Краткое содержание дисциплины: Солнечная система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Рельеф. 
Географическая оболочка. Географическая среда и общество. 

Пререквизиты: Педагогика, Современная история Казахстана, Картографя, с основами топографии 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана и СНГ, Физическая география материков и океанов 

Ожидаемые результаты обучения: Знание состава, строения, основных этапов развития Земли и земной коры, 

формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; 

понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки; понимание  физико-географические 

процессы и явления; иметь представление об аналитической геометрии и линейной алгебре, основ  

дифференциальных и интегральных уравнений, теорию вероятности.  Использование на практике геологические, 

физико-географические методы обработки  данных; применять математические методы обработки 

экспериментальных данных;  Способность формировать  у учащихся системные знания  о целостности и 

дифференциации географической оболочке, оценивать теоретические и практические навыки работы с 
географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести материал 

учащимся;  Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной 

деятельности, в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах учебной 

программы по географии в средней школе. Умение применять математические методы обработки 

экспериментальных данных; 

4.2. Модуль - История и землеведение 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Всемирная история в Ү-XVII вв. 

Автор программы: Жумаганбетов Т.С. 

Цель изучения курса: История возникновения и развития государств в древнее время, определение 

особенностей экономического и политического положения государств. Изучить формирование феодальных 
отношений в средние века, традиционной государственности, социальной структуры в средневековых 

государствах 

Краткое содержание дисциплины: История Древнего Востока – Египет, Китай, Иран, народы Кавказа, история 

Средней Азии. Особенности государственного устройства исоциальная стратификация. Культура Древнего 

Востока. Источники и историография Древней Грециии Рима. Периодизация истории Греции и Рима. 

Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Гражданские войны в Риме. Поражение сторонников республики. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Антика и Европа в средние века в ХІ-ХҮ вв. Франция, Англия, Германия, Италия и другие 
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народы Европы в ХІ-ХҮ вв. Культура Восточной Европы и Византии в ХІ-ХҮ вв. Возрождение в Италии и 

гуманизм в ХҮІ-ХҮІІ вв. Германия. Реформация в Швецарии. Нидерландская буржуазная революция в ХҮІ в. – 

первой половине ХҮІІ в. Англия, Франция, Италия, народы Северной Европы. Восточные славяне в древности. 

Формирование раннефеодальной Киевской Руси.   

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, История тюркских народов 

Ожидаемые результаты обучения: А. В процессе обучения студенты должны знать и понимать даты основных 

событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; В. результаты и итоги ключевых 
событий истории Древнего и среднего мира; С. представителей и памятники культуры Древнего и среднего мира, 

изученные виды исторических источников. Д. Студенты должны уметь дискутировать, анализировать фрагменты 

исторического документа. Владеть знанием основных исторических этапов становления и эволюции 

цивилизации в регионах и странах востока и запада, закономерностей становления и развития государственности, 

социума в средние века, исторических особенностей генезиса и функционирования традиционных обществ, их 

модернизации в средние века Е. Самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение. Владеть методами работы с архивными документами и документами учреждении; уметь 

сообщать профессиональную информацию специалистам и потребителям услуг, так и не специалистам. 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы общего землеведения 

Автор программы: Сулейменова Гулжанат Жалеловна 
Цель изучения курса : Изучить  состав, строение Земли, развитие географической оболочки Земли.  

Краткое содержание дисциплины: Солнечная система. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Рельеф. 

Географическая оболочка. Географическая среда и общество. 

Пререквизиты: Картографя с основами топографии 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана и СНГ, Физическая география материков и океанов 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать состав, строение, основные этапы развития, Земли и земной коры; 

знать формирование и развитие  компонентов природы, их взаимосвязь и процессы, происходящие в природе; 

понимать происхождение Земли, закономерности географической оболочки; понимать  физико-географические 

процессы и явления; иметь представление об аналитической геометрии и линейной алгебре, знать основы 

дифференциальных и интегральных уравнений, теорию вероятности; В.   Использование на практике 

геологические, физико-географические методы обработки  данных; применять математические методы 
обработки экспериментальных данных; С. Способность формировать  у учащихся системные знания  о 

целостности и дифференциации географической оболочки.оценивать теоретические и практические навыки 

работы с географическими источниками знаний, на достаточно научном и доступном уровне преподнести 

материал учащимся; Д. Умения в области общения быть компетентным в профессионально-педагогической и 

научной деятельности, в  решении педагогических задач, в оценке знаний и умений учащихся, в вопросах 

учебной программы по географии в средней школе.  Е.  Уметь применять математические методы обработки 

экспериментальных данных. 

5. Модуль -Археология и практика 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этнология  
Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.  

Цель изучения курса : изучение этнологии как важной гуманитарной дисциплины, изучающей все проблемы, 

связанные с жизнью этноса, включая вопросы этнической психологии, этнокультуры, антропогенеза и 

этногенеза, классификации этносов, а также становление этнологии как науки, характеристику основных 

этнологических школ и направлений, этнографию народов мира и казахского этноса. 

Краткое содержание дисциплины: дать студентам системные знания об этнологии как исторической науке, 

изучающей культурные и бытовые особенности народов мира, развитие этих особенностей, а также проблемы 

происхождения (этногенез), расселения (этническая география) и культурно-исторических взаимоотношений 

народов Земли; способствовать развитию общей и профессиональной эрудиции молодого специалиста. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Политология  

Постреквизиты: Источниковедения и историография истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом 

сообществе.  
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных этапов истории и археологических культур Казахстана,  

об этнологии как исторической науке; Способность объединяться с другими  в различных культурных 

контекстах; Умение применять системные знания о культурных и бытовых особенностях народов мира; 

Способность исследовать проблемы этногенеза, культурно-исторических взаимоотношений народов Земли; 

Способность к развитию общей и профессиональной эрудиции; Способность выявлять памятники истории и 

культуры в Западном Казахстане и использовать их в воспитательной работе 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Археология  
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Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.  

Цель изучения курса : Дать объективные исторические знания об основных этапах древнейшей, древней и 

средневековой истории Казахстана через изучение археологических культур. Формирование у студентов основ 

научного понимания развития общества, мировоззрения, чувства сопричастности к истории народа, его 

культурным ценностям и традициям; 

Краткое содержание дисциплины: Приобретение научных знаний об истории Казахстана;Формирование у 

студентов исторического мышления; Воспитание патриотизма к Родине, уважения и восприятия всех лучших 

традиций казахского и других народов, населяющих Республику Казахстан. Развитие   исторических знаний, 
отвечающих задачам становления и укрепления    суверенной государственности Казахстана; 

Пререквизиты: История первобытного общества  

Постреквизиты:Новая и новейшая история Казахстана, Источниковедение   

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры 

в своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию 

исторической науки;В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических 

явлений; С. Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать 

знаниями;Д. Умение самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического 

материала;  Е.Способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного 

общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения 

первобытного общества и возникновения государства. 
 

6.1.  Модуль - Физическая география и тюркская история 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Физическая география Казахстана и СНГ 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: изучение особенностей природы  Казахстана и СНГ и основных закономерностей ее 

формирования; истории  исследования территории,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-

географического районирования.Задачи курса – дать целостное представление о природе Казахстана  и раскрыть 

ее разнообразие.  
Краткое содержание дисциплины: Географическое положение, рельеф и геологическое строение. Климат и  

внутренние воды. Почвенный покров, растительный и животный мир. Физико-географическое районирование 

Казахстана и СНГ. Региональный обзор Казахстана и СНГ.  Прир од ны е з оны.  Физ и к о -географическая 

характеристика стран Казахстана и СНГ . 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география  СНГ.  Экономическая и социальная география  

Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: Знание  основных этапов  физико-географических исследований  

территории Казахстана и СНГ.  Знание современных направлений  географических исследований территории 

Казахстана.Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       зональных 

факторов; Понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  В.  Использование на практике знаний 
о природно-климатических условиях  различных территорий  СНГ;  Использование на практике знаний о 

природно-климатических условиях  территории  Казахстана и его регионов; Использование на практике 

способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий СНГ, Казахстана; С.   

Способность к вынесению суждений о разнообразии природы СНГ, его регионов; способность  строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   физико-географический 

прогноз.Д.  Умения в области профессионально-педагогической и научной деятельности;  уметь  объяснять  

физико-географические процессы и явления.Е. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   

школьного курса географии. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Новая история Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 
Цель изучения курса: дать знания о политическом, экономическом, социальном и культурном развитии 

Казахстана в новое время.   

Краткое содержание дисциплины: Казахстан в начале ХУІІІ века. Казахско-джунгарские отношения. 

Присоединение Казахстана к России. Падение казахской государственности и превращение его в российскую 

колонию. Антиколониальные национально-осовбодительные восстания. Культура Казахстана в ХҮІІІ-ХІХ вв. 

Казахстан в начале ХХ века. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая истории Казахстана, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая и новейшая история стран Азии и Африки, Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки 
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Ожидаемые результаты обучения: Студенты получают знания по истории Казахстана с начала ХVІІІ века, 

казахско-джунгарских отношениях, этапах присоединения Казахстана к Российской империи,  

антиколониальных национально-освободительных восстаниях, культуре Казахстана в ХVІІІ-ХІХ веках, падении 

казахской государственности и превращении в российскую колонию, истории Казахстана в начале ХХ века. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История тюркских народов 

Автор программы:Избасарова Г.Б. 
Цель изучения курса : Целью курса является изучение богатейшей   истории и культуры тюркских народов, 

раскрытие  единства тюркской общности, показать органическую  связь  отечественной  истории с прошлым   и   

настоящим   родственных   народов.   

Краткое содержание дисциплины:  История тюрских народов с древнейших времен до наших дней. 

Образование тюркских государств. Тюркские племена на территория Казахстана. Образование тюрских 

каганатов. Политические событии. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Археология 

Постреквизиты: Новая и новейшая история Казахстана, История СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 
культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Физическая география материков и океанов 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование целостной системы знаний о природных комплексах материков и океанов, 
изучение разнообразия и своеобразия природы современных ландшафтов материков.  
Краткое содержание дисциплины:  Мировой океан. Северные материки. Евразия. Общий обзор. 

Региональный обзор. Северная Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки. Южная Америка. 

Общий обзор. Региональный обзор. Африка. Общий обзор.  Региональный обзор. Австралия. Общий обзор.  

Региональный обзор. Океания. Антарктида. 
Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Физическая география Казахстана. Основы страноведения и геоэкономики 

Ожидаемые результаты обучения: Формирование целостной системы знаний о природных комплексах 

материков и океанов; знание  основных этапов формирования и развития материков и океанов;  природных 

закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       зональных факторов;  закономерностей  

соотношения  тепла      и  влаги.    Использование на практике знаний о природно-климатических условиях  
материков и океанов;  способности выявлять особенности природы  отдельных  территорий; определить 

разнообразие современных ландшафтов материков;  сравнение географического положения, истории развития 

природной среды, рельефа материков; определение разнообразия климата и климатических поясов; описать 

закономерности географического распространения почвенно-растительного покрова. Способность строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; делать физико-географический прогноз.   Умения в области 

профессионально-педагогической и научной деятельности;  объяснять  физико-географические процессы и 

явления. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Организация обучения истории по обновленному содержанию образования 

Автор программы: Нурпейсова Б.С. 
Цель изучения курса: состоит в формировании у студентов комплексного представления о происходящих в 

настоящее время интеграционных процессах, о значении и влиянии глобализации на систему международных 

отношений, об основных глобальных проблемах современности и путях их решения.  

Краткое содержание дисциплины: изучаемая дисциплина формирует основные компетенции студента в 

области международных отношений, которые позволят ему свободно ориентироваться в проблемных аспектах, 

связанных с развитием процесса глобализации в современном мире.  

Пререквизиты: Древняя и средневековая истории Казахстана 

Постреквизиты: Критериальные технологии оценивания в обучении географии, Инновационные технологии 

обучения географии 
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Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное в мировой политике; историю международные 

отношения, этапы глобализации;  В. уметь понимать условия и закономерности, определявшие развитие истории 

международных отношений в указанный период, факторы глобализации; С. выделять ключевые проблемы 

развития глобализации Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной литературой и источниками по  

проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной литературы и источников Е. должны 

быть компетентными при анализе современных событий, находить их связь и зависимость от процессов 

глобализации 

 

6.2.  Модуль - Физическая география и обновленная учебная программа 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Национально-освободительные движения  

Автор программы: Абенов Д.Х. 

Цель изучения курса: рассмотреть проблемы изучения, методологические подходы исследования национально-

освободительных движений казахского народа, историческое значение национально-освободительного 

движения казахского народа в период колониального господства Российской империи.  

Краткое содержание дисциплины:  характеристика методологических подходов в исследовании и осмыслении 

национально-освободительных восстаний казахов Западного Казахстана против колониального гнета царского 

правительства 
Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А.   знать общее и особенное  национально-освободительных движений 

казахского народа; ознакомится с историографией и источниками проблемы;  В. уметь понимать условия и 

закономерности, определявшие активизации народных движений в указанный период; С. выделять ключевые 

проблемы развития историографии вопроса;  Д. владеть навыками самостоятельной работы с научной 

литературой и источниками по  проблематике; навыками анализа исторических событий, анализа научной 

литературы и источников; Е. должны быть компетентными при анализе современных событий, находить их связь 

и зависимость от исторических  процессов прошлого. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины: Технология критического обучения 

Автор программы: Нурпейсова Б.С. 

Цель изучения курса: подготовить студентов к использованию оценочных технологий в историческом 

образовании, образовательной и социальной средах, а также к проектированию новых сред, в том числе 

информационных, для обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов.  

Краткое содержание дисциплины: Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения иновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.     

Пререквизиты: Древняя и средневековая истории Казахстана 

Постреквизиты: Критериальные технологии оценивания в обучении географии, Инновационные технологии 

обучения географии 
Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины обуччающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь 

использовать на практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных 

технологиях; С) уметь создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать 

цель самосовершенствования как творческой личности в соответсвии с новой парадигмой современного 

образования; Е) уметь использовать на практике инновационные технологии обучения исторических дисциплин.  
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9.1 Модуль - Новая история и физическая география Казахстана, 15 кредитов 

БД КВ NIK 3217 Новая история Казахстана 5 5 

БД КВ NISЕА 3218 Новая история стран Европы и Америки 5 5 
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ПД КВ FGK  3303 Физическая география Казахстана 5 5 

9.2 Модуль - Исторические дисциплины и физико-географические регионы Казахстана, 15 кредитов 

БД КВ ITN 3217 История тюркских народов 5 5 

БД КВ NIZ 3218 Новая история Запада 5 5 

ПД КВ FGRK 3303 Физико-географические регионы Казахстана 5 5 

11.1  Модуль - Экономическая география мира, 17 кредитов 

БД КВ ESGSNG 3222 Экономическая и социальная  география СНГ  6 6 

БД КВ ESPGM 3223 Экономическая, социальная и политическая география мира 6 6 

БД КВ ТЕОР 3224 Технико-экономические основы производства 6 5 

11.2  Модуль - Экономическая и социальная география мира, 17 кредитов 

БД КВ GN 3222 География населения  6 6 

БД КВ ESGM 3223 Экономическая и социальная география мира 6 6 

БД КВ VSEPG 3224 Введение в  социальную, экономическую и политическую  

географию 

6 5 

12.1  Модуль - Новая и новейшая история зарубежных стран, 10 кредитов 

ПД КВ NISEA 3304 Новейшая история стран Европы и Америки 6 5 

БД КВ NNISAA 3225 Новая и новейшая история стран Азии и Африки 6 5 

12.2  Модуль - Новая и новейшая история Запада и Востока, 10 кредитов 

ПД КВ NISZ  3304 Новейшая история стран Запада 6 5 

БД КВ NNIV  3225 Новая и новейшая история Востока 6 5 

 

9.1 Модуль - Новая история и физическая география Казахстана 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история Казахстана 

Автор программы: д.и.н., доцент Г.Б.Избасарова 

Цель изучения курса:   дать знания о политическом, экономическом, социальном и культурном развитии 

Казахстана в новое время. 

Краткое содержание дисциплины: Казахстан в начале ХУІІІ века. Казахско-джунгарские отношения. 
Прсиоединение Казахстана к России. Падение казахсой государственности и превращение его в российскую 

колонию. Антиколониальные национально-осовбодительные восстания. Культура Казахстана в ХҮІІІ-ХІХ вв. 

Казахстан в начале ХХ века. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история история стран Азии и 

Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных этапов исторического развития в новое 

время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов и терминов. С. Способность 

выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в рамках определенных 

исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать дальнейшее их 

развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований применительно к проблематике данной 

дисциплины. Стремится к профессиональному и личностному рост, иметь навыки профессоинальной 
деятельности. Периодизации истории Казахстана нового времении. Основные черты социально-экономического 

развития Казахстана. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история стран Европы и Америки 

Автор программы: к.и.н., доцент Ж.С.Бегимбаева 

Цель изучения курса: изучить проблемы периодизации истории нового и новейшего времени. Оценка и анализ 

социально-экономического и политического развития стран Европы и Америки в новейшее время. 

Краткое содержание дисциплины: Общественно-политическое развитие Европы к началу Нового времени. 

Английская буржуазная революция. Образование США. Великая Французская буржуазная революция. Франция 

в начале XIX в. Англия в XVIII в. Венский конгресс и его последствия. Война за независимость в Латинской 
Америке (1810 – 1826 гг.). Буржуазные революции в 20-х гг. XIX в. в Европе. Франция в 1815– 1847гг. Страны 

Северной Европы в I половине XIXв. Страны Южной Европы в I половине XIXв. Гражданская война в США и 

ее последствия. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история история стран Азии и 

Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Европы и Америки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального 

подхода к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического 
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и культурного развития стран Европы и Америки; С. Умения привить навыки анализа информации из 

исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. 

Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. 

Заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Физическая география  Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 
Цель изучения курса: изучение особенностей природы  Казахстана и основных закономерностей ее 

формирования; истории  исследования территории,  тектонического и  геологического строения, рельефа, 

климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира,  природных зон, ПТК, физико-

географического районирования.Задачи курса – дать целостное представление о природе Казахстана  и раскрыть 

ее разнообразие.  

Краткое содержание дисциплины: Географическое положение, рельеф и геологическое строение. Климат и  

внутренние воды. Почвенный покров, растительный и животный мир. Физико-географическое районирование 

Казахстана. Региональный обзор Казахстана. Природные зоны. Физико-географическая характеристика стран 

Казахстана. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание  основных этапов  физико-географических исследований  
территории Казахстана.  Знание современных направлений  географических исследований территории 

Казахстана.Знание основных природных закономерностей, зональных особенностей   ландшафта  и       зональных 

факторов;Понимание  закономерностей  соотношения  тепла      и  влаги.  В.  Использование на практике знаний 

о природно-климатических условиях  различных территорий  Казахстана;  Использование на практике знаний о 

природно-климатических условиях  территории  Казахстана и его регионов;Использование на практике 

способности понимать и выявлять особенности природы  отдельных  территорий Казахстана, Казахстана;С.   

Способность к вынесению суждений о разнообразии природы Казахстана, его регионов; способность  строить и 

оценивать  картосхемы, профили, графики; способность  формулировать  и оценивать   физико-географический 

прогноз.Д.  Умения в области профессионально-педагогической и научной деятельности;  уметь  объяснять  

физико-географические процессы и явления.Е. Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   

школьного курса географии. 
 

9.2 Модуль - Исторические дисциплины и физико-географические регионы Казахстана 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:История тюркских народов 

Автор программы: Избасарова Г.Б.-д.и.н., доцент 

Цель изучения курса:   Изучение закономерностей исторического процесса формирования тюркских народов 

евразийских стран, по археологическим, вещественным источникам, составляющим информативную основу 

изучения древней истории. Курс необходим так же для понимания закономерностей сложения тюркских культур, 

последовательности их развития и влияния на традиционную структуру современных этнических образований. 

Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен истории тюркских народов. 
Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Политология 

Постреквизиты: Профессионально-ориентированный иностранный язык, Новая и новейшая история Востока 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности;Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов;Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 
Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая история Запада 

Автор программы: Купенова Г.Ы.-к.и.н., доцент 

Цель изучения курса:   рассмотреть историческое развитие стран Запада во второй половине XVII – начале XIX 

века. Показать основные тенденции развития западной цивилизации в переходную эпоху от традиционного 

общества к индустриальному, изучить процесс складывания буржуазного общества в странах Запада, 

обусловленного экономическим, социально-политическим и духовным развитием, показать буржуазные 

революции XVII-XVIII веков в ведущих странах Запада как фактор разрушения основ традиционного общества 

и формирования «общества равноправных». 
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Краткое содержание дисциплины: Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в Новое 

время. Основные черты европейской культуры: рационализм, гуманизм, историчность. Влияние античного и 

христианского наследия на культуру Европы.  Периоды развития европейской культуры в Новое время.   

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология 

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки, Новая и новейшая история история стран Азии и 

Африки 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основной категориальный аппарат истории стран Запада, ее 

периодизацию, основные исторические типы цивилизаций и специфические особенности экономики и  культур; 
В. уметь применять цивилизационный подход к изучению исторического процесса; С. владеть навыками 

свободно, грамотно и независимо излагать свою точку зрения; навыками самообразования и саморазвития..Д. 

развивать коммуникативные навыки, умения вести дискуссию, общение с сокурсниками при групповой работе.  

Е. быть компетентным в сфере гуманитарных знаний  

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Физико-географические регионы Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование целостной системы   физико-географических  знаний, освоение 

географических закономерностей, региональной физической географии;  знаний о природных комплексах 

материков и океанов, изучение разнообразия и своеобразия природы материков. 

Краткое содержание дисциплины: Система   физико-географических  знаний.  Географические 
закономерности. Мировой океан. Северные материки. Евразия. Общий обзор. Региональный обзор. Северная 

Америка. Общий обзор. Региональный обзор. Южные материки. Южная Америка. Общий обзор. Региональный 

обзор. Африка. Общий обзор.  Региональный обзор. Австралия. Общий обзор.  Региональный обзор. Океания. 

Антарктида. 

Пререквизиты: Общее землеведение. Картография с основами топографии. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  Формирование целостной системы   физико-географических  знаний; 

освоение географических закономерностей, региональной физической географии;  системы знаний о природных 

комплексах материков и океанов. Знание  основных этапов формирования и развития материков и океанов;  

зональных особенностей   ландшафта  и       зональных факторов; понимание  закономерностей  соотношения  

тепла      и  влаги.    Использование на практике целостной системы   физико-географических  знаний;  способности 
понимать и выявлять особенности природы  материков и океанов, отдельных  территорий; определить 

разнообразие современных ландшафтов материков;  сравнение географического положения, истории развития 

природной среды, рельефа материков; определение разнообразие климата и климатические пояса; описать 

закономерности географического распространения почвенно-растительного покрова.   Способность к вынесению 

суждений о природном разнообразии территорий,  материков, регионов; строить и оценивать  картосхемы, 

профили, графики; способность  оценивать   физико-географический прогноз;   Умения в области 

профессионально-педагогической и научной деятельности;  объяснять  физико-географические процессы и 

явления.  Уметь оценивать  знания и умения учащихся, в вопросах   школьного курса географии. 

 

11.1  Модуль - Экономическая география мира 

 
Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Экономическая и социальная география  СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: дать целостное представление о природных ресурсах, хозяйстве, населении, 

экономических и социальных проблемах  в  странах  СНГ;  отраслевой  и территориальной  структуры   экономики 

стран СНГ, процессов взаимодействия  человека  и природы, их влияние на развитие экономики стран; развитие 

у студентов экономико-географические понятия, изучение отраслей рыночной специализации, место СНГ в 

глобальном пространстве. 

Краткое содержание дисциплины: СНГ  на карте мира. Население и трудовые ресурсы СНГ. Экономическая 

оценка природных ресурсов СНГ. Общая характеристика хозяйства стран СНГ. Региональный обзор. Общая 

характеристика России. Экономические районы России. География хозяйства Украины, Молдовы, Белоруссии. 

География хозяйства стран Закавказья СНГ.      География  хозяйства стран Средней Азии СНГ. Место стран СНГ  
в мировом хозяйстве. Место стран СНГ  в мировом хозяйстве. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения : Знание отраслевую  и территориальную структуру хозяйства стран СНГ; 

численность,  воспроизводство, размещения населения стран СНГ; экономико-географическую характеристику 

стран СНГ; географо-экономические особенности развития экономики  стран СНГ, их отдельных регионов, вклад 

СНГ в международном разделении труда. Применение знаний экономико-географическую оценку природным 

условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства страны;  давать  экономико-географическую оценку природных 

условий, ресурсов; использовать официально опубликованные материалы при характеристике хозяйств стран 
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СНГ; дать экономико - географическую характеристику стран СНГ.   Умение прогнозировать дальнейшее 

развитие территориальной структуры хозяйства стран СНГ, работать с тематическими картами, статистическими 

материалами; строить  картосхемы; давать экономико–географическую характеристику регионам СНГ.Умение  

способствовать развитию географического мышления;  иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, 

научной, справочной литературой; работы с картографическими произведениями, использование теоретический 

материал в преподавании  курсов школьной географии.  

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 
Наименование дисциплины:Экономическая,  социальная  и политическая география  мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географии отраслей мировой 

экономики,современной политической карте мира, населении, регионах мира. 

Краткое содержание дисциплины:  Современная политическая карта мира. Формирование и развитие 

политической карты мира. Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов.Классификация 

природных ресурсов. География население мира. Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая 

и территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место 

и  роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение. 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:  Представление о природных ресурсах,  отраслях  экономики в мире,  
отдельных  странах; знать  отраслевую и территориальную организацию экономики стран; знать факторы 

размещения производства и особенности развития отраслей мировой экономики; знать  отраслевую и 

территориальную организацию мировой экономики; понимать  место и  роль стран в мировом сообществе. 

Использование на практике экономико-географический  анализ  формирования и развития   мировой  экономики, 

отдельных стран; умение давать сравнительную экономико-географическую характеристику странам и регионам 

мира. Владение   информацией  о  географии  современного  мира, глобальных проблемах человечества; делать 

экономико-географическое обоснование  социально-экономическим процессам и явлениям; давать 

сравнительную экономико-географическую характеристику  странам и регионам мира.  Способствование 

развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; уметь  работы с картографическими, 

статистическими, научными, публицистическими и другими источниками; фондовым материалом.  Умение 

использовать теоретический материал в преподавании  курсов школьной географии. 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Технико-экономические основы производства 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование знаний о материальном производстве и межпроизводственной сфере; 

изучение отраслей материального производства, влияние на развитие и территориальную организацию 

производительных сил.  

Краткое содержание дисциплины: Отрасли производства. Производственные процессы. Стадии 

производственного процесса. Промышленное производство. Промышленность - главная отрасль  мировой 

экономики. Классификация отраслей промышленности и ее принципы. Деление промышленности на 

комплексные отрасли в соответствии с назначением готовой продукции, используемым сырьем и характером  
технологии, основные вопросы функционирования производств тяжелой и легкой промышленности. 

Пререквизиты: Политология. Современная история Казахстана. 

Постреквизиты: Экономическая география Казахстана. Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения:   Знает  отрасли производства, производственные процессы, отраслевую и 

территориальную организацию производства; факторы размещения производства и особенности развития 

отраслей промышленности; отраслевую и территориальную организацию отраслей мировой экономики; иметь 

представление об   отраслях мировой экономике;  использование на практике  основные понятия, методы и 

закономерности развития производства. Способность  оценивать роль и  функции отраслей производства в 

формировании и развитии экономических   знаний и мышления; Умение делать  экономико-географический 

прогноз, наблюдения, выводы.  Способствовать развитию теоретических и практических навыков работы с 

источниками знаний, на научном и доступном уровне преподнести материал учащимся. Умение ииспользовать 

изученный материал, на научном и доступном уровне представить материал учащимся. 
 

11.2  Модуль - Экономическая и социальная география мира 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:География населения. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса : изучить динамику, состав, размещение населения, состав, структуру, воспроизводство,  

размещение населения  в мире. 
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Краткое содержание дисциплины: изучить предмет и задачи географии населения; особенности размещения 

населения на земном шаре, воспроизводство населения, их анализ; миграцию населения и их география; 

человеческие расы; этнический и  религиозный состав населения; трудовые ресурсы, типы и формы расселения, 

экономически активное население., вопросы  демогеографии, этногеографии, демографической политики.  

Пререквизиты:  Современная история Казахстана. Физическая география СНГ. 

Постреквизиты: Педагогическое мастерство в преподавании географии. Экономическая, социальная и 

политическая география  мира.  

Ожидаемые результаты обучения:  Знание динамики, состава, размещения населения, структуры, 
воспроизводства. Использование на практике  основными понятиями, методами и законами, регулирующими 

взаимоотношения между людьми в современном обществе, в условиях глобализации; способность делать 

прогнозирование; способность  сравнивать  характеристики стран и регионов мира. Владение разнообразной 

информацией о  населении мира, роли   стран в мировой экономике способность формулировать  экономико-

географический прогноз, наблюдения, выводы. Умения работы с картографическими, статистическими, 

научными, публицистическими и другими источниками;  комплексная характеристика страны. Умение  

определять специфику  развития географии населения, работать с  картами, таблицами, прогнозировать развитие   

промышленности. Умение использовать теоретические и практические навыки работы с географическими 

источниками знаний, на научном и доступном уровне представить материал учащимся. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Экономическая,  социальная  география  мира 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевн 

Цель изучения курса: формирование системы знаний о мировой экономике, географией отраслей мировой 

экономики, географией населения, регионами мира. 

Краткое содержание дисциплины:  Экономическая оценка  природных условий и  природных ресурсов, 

классификация природных ресурсов. География население мира. Состав, структура, воспроизводство, 

размещение населения мира. Урбанизация.Мировое хозяйство. География мирового хозяйства. Отраслевая и 

территориальная организация мировой экономики. Глобальные проблемы человечества. Регионы мира. Место и  

роль стран в мировом сообществе. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение  

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание состав, структура, воспроизводство, размещение населения мира;  
политическую карту мира,  основы экономическо- географические основы мирового хозяйства, роль стран в 

международном разделении труда, отраслевую  и территориальную структуру мирового хозяйства; экономико-

географические районы (регионов) и их основные характеристики; географо-экономические особенности 

развития экономики  стран, их отдельных регионов. Применение знаний экономико-географическую оценку 

природным условиям, ресурсам,  характеристике хозяйства мира, стран;  экономико-географическую 

характеристику регионам; использовать официально опубликованные материалы  Формирование суждений при  

прогнозировании дальнейшего развития территориальной структуры хозяйств, выделять причинно-

следственные связи; составлять схемы производственных и межотраслевых циклов и связей;  Способствование 

развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; работы с учебной, научной, справочной 

литературой; работы с картографическими произведениями.  Умение использовать теоретический материал в 

преподавании  курсов школьной географии. 
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Введение в  социальную, экономическую и политическую  географию 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна. 

Цель изучения курса: дать студентам общее представление об экономической, социальной и политической 

географии, ее связях с физической географией,  другими науками, об ее основных этапах развития и становления 

в процессе глобализации  мирового хозяйства; формирование системы научных знаний по теоретическим 

основам экономической, социальной и политической географии.  

Краткое содержание дисциплины: Становление и развитие экономической и социальной географии. 

Методология  и методика  экономико - и социально-географических исследований. Учение о географическом 

(территориальном)  разделении труда. Учение об экономико-географическом положении. Основы  географии 

населения. Экономико-географическое  изучение  природных условий и ресурсов.  География  хозяйства. 
Важнейшие глобальные проблемы современности. Экономико – географическое  районирование.Страны и 

страноведение.Геополитика и геоэкономика.Экономико-географическое прогнозирование. Новые направления в  

социально-экономической географии. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Общее землеведение 

Постреквизиты: Экономическая и социальная география Казахстана. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание основные понятия, термины, учения покурсу;  иметь представление 

о теоретических и методических основах экономической, социальной и политической географии; с 

возникновением, становлением,  этапами исследования  экономической, социальной  и политической  географии. 

Изучение учения о территориальном разделении труда. Знакомство с концепциями, теориями  экономической 
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географии.  Использование на практике экономико-географический  анализ; проводить связи пространственные 

исследования, связанные с дисциплиной; усвоение базового понятийно-терминологического аппарата.  Умение 

делать экономико-географическое обоснование  социально-экономическим процессам и явлениям; нализ 

материально-технической базы современного общества. Использование на практике экономико-географический  

анализ. Способствование развитию географического мышления; иметь навыки: работы с ПК, ТСО; изучению 

основ экономико-географических исследований. Умение использовать теоретический материал в преподавании  

курсов школьной географии. 

 

12.1  Модуль - Новая и новейшая история зарубежных стран 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. – к.и.н., доцент 

Цель изучения курса: изучить социально- экономическое и политическое развитие стран Запада и Америки  в 

новейшее время, раскрыть особенности и основные тенденции международных отношений после второй 

мировой войны и в современное время. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности и основные тенденции международных отношений после 

второй мировой войны. Народно-демократические революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Образование мировой системы социализма и становление биполярного мира. Социально- экономическое и 

политическое развитие Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, США в современных условиях. Распад 
биполярного мира. Страны Европы и Америки в многополярном мире. 

Пререквизиты:  История тюркских народов, Новая история стран Европы и Америки 

Постреквизиты:История международных отношений и внешняя политика РК, Историография 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, 

политическом, социальном, культурологическом  В. применять полученные знания на практике; свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения; Д. навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели 

различных теоретических подходов в осмыслении места и роли стран Европы и Америки в новейшее время. Е. 

быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-экономической истории 

стран Европы и Америки;   
 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. – к.и.н., доцент 

Цель изучения курса: Новая история стран Азии и Африки – это часть всемирной истории, тесным образом 

связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран Азии и 

Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории.   

обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и практическим вопросам истории 

стран Азии и Африки 

Краткое содержание дисциплины: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового времени. 

История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 
Культура народов Закавказья и Центральной Азии. Периодизация исторических процессов при изучении истории 

народов Азии и Африки, роли традиционных видов периодизации. Определение начального периода 

возникновения капитализма и его сущностных черт на Востоке. Модернизации старых, колониальных и 

полуколониальных структур.    

Пререквизиты:  Новая  история стран Азии и Африки, История тюркских народов, 

Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании истории, Историография.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Азии и Африки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального подхода 

к изучению данной дисциплины; изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и 

культурного развития стран Азии и Африки; С. Умения привить навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать 

творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. Заложить основы 
научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

12.2  Модуль - Новая и новейшая история Запада и Востока 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новейшая история стран Запада 

Автор программы: Купенова Г.Ы. – к.и.н., доцент 

Цель изучения курса: Периодизации истории Запада  нового и новейшего времении. Основные черти 

социально-экономического развития стран Запада.   
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Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Запада в новейшее время. Особенности взаимоотношений между странами Центральной Азии. Основные 

черты социально-экономического и политического развития стран Восточной Европы в новейшее время. 

Пререквизиты:  История тюркских народов, Новая история стран Европы и Америки 

Постреквизиты:История международных отношений и внешняя политика РК, Историография 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 
рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности. 

 

Дублинске дескрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины:Новая и новейшая история Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. – к.и.н., доцент 

Цель изучения курса: Новая и новейшая история стран Востока – это часть всемирной истории, тесным образом 

связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории восточных стран Азии и 

Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части всемирной истории.   

обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и практическим вопросам истории 
стран Азии и Африки. 

Краткое содержание дисциплины: Периодизации истории стран Центральной Азии нового и новейшего 

времении. Основные черти социально-экономического развития стран Центральной Азии. ): Общественно-

политическое развитие Востока к началу Нового времени. История и развитие арабских государств. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. Культура народов Закавказья и Центральной Азии. 

Периодизация исторических процессов при изучении истории народов Азии и Африки, роли традиционных 

видов периодизации. Определение начального периода возникновения капитализма и его сущностных черт на 

Востоке. Модернизации старых, колониальных и полуколониальных структур.   

Пререквизиты:  Новая  история стран Азии и Африки, История тюркских народов 

Постреквизиты: Инновационные технологии в преподавании истории, Историография. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 
Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

6В02201 – ИСТОРИЯ 

2 курс 
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5.1. Модуль – Философские, правовые и исторические знания, физическое воспитание, 13 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5/5 

БД КВ Etn 2206 Этнология 3 3/3 

ООД КВ ОР 2108 Основы права 3 5/5 

5.2. Модуль – Философские, исторические знания,физическое воспитание и основы 

антикоррупционной культуры, 13 кредитов 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5/5 

БД КВ Etn 2206 Этнология 3 3/3 

ООД КВ IK 2108 Основы антикоррупционной культуры  3 5/5 

6.1. Модуль– Языковые дисциплины и исторические дисциплины, 20 кредитов 

БД КВ  NIK 2207 Новая история казахстана  3 5/5 

БД КВ  CAPR 2208 Цифровизация архивов и пути ее развития  3 5/5 

БД ВК IKSP 2209 История Казахстана в советский период  4 5/5 
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БД КВ  IYPSI 2210 Иностранный язык по специальности история  4 5/5 

6.2. Модуль - Языковые дисциплины и виды исторических дисциплин и процессы глоболизации, 20 

кредитов 

БД КВ  PGTS 2207  Процессы глобализации: теория и современность  3 5/5 

БД КВ  Muz 2208  Музееведение  3 5/5 

БД ВК IKSP 2209 История Казахстана в советский период 4 5/5 

БД КВ  КYPSI 2210 Казахский язык по специальности история 4 5/5 

7.1.Модуль - История Европы-Америки, история тюрков и производственная практика, 23 кредитов  

БД КВ NISEA 2211 Новая история стран Европы и Америки  3 5/5 

БД КВ  TC 2212 Тюркская цивилизация  4 5/5 

БД КВ  ITN 2213  История тюркских народов 4 5/5 

БД КВ ONI 2214  Основы научных исследований  4 5/5 

БД  Производственная практика 4 3 

7.2.Модуль -История стран Востока и политические учение, 23 кредитов 

БД КВ NISV 2211 Новая история стран Востока  3 5/5 

БД КВ  IPU 2212 История политических учении 4 5/5 

БД КВ  KB.ZhD 2213 Казахские бии: жизнь и деятельность 4 5/5 

БД КВ MP 2214  Молодежная политика 4 5/5 

БД  Производственная практика 4 3 

 

5.1. Модуль – Философские, правовые и исторические знания, физическое воспитание 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этнология  

Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.  
Цель изучения курса: изучение этнологии как важной гуманитарной дисциплины, изучающей все проблемы, 

связанные с жизнью этноса, включая вопросы этнической психологии, этнокультуры, антропогенеза и 

этногенеза, классификации этносов, а также становление этнологии как науки, характеристику основных 

этнологических школ и направлений, этнографию народов мира и казахского этноса. 

Краткое содержание дисциплины: дать студентам системные знания об этнологии как исторической науке, 

изучающей культурные и бытовые особенности народов мира, развитие этих особенностей, а также проблемы 

происхождения (этногенез), расселения (этническая география) и культурно-исторических взаимоотношений 

народов Земли; способствовать развитию общей и профессиональной эрудиции молодого специалиста. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Политология  

Постреквизиты: Источниковедения и историография истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом 

сообществе.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных этапов истории и археологических культур Казахстана,  
об этнологии как исторической науке; Способность объединяться с другими  в различных культурных 

контекстах; Умение применять системные знания о культурных и бытовых особенностях народов мира; 

Способность исследовать проблемы этногенеза, культурно-исторических взаимоотношений народов Земли; 

Способность к развитию общей и профессиональной эрудиции; Способность выявлять памятники истории и 

культуры в Западном Казахстане и использовать их в воспитательной работе 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: м.ю.н, ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 
Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать  

Пререквизиты: Политология, Социология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Молодежная политика 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 
действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки самостоятельного 
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поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

5.2. Модуль – Философские, исторические знания, физическое воспитание и основы антикоррупционной 

культуры 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы антикоррупционной культуры 
Авторы программы: м.ю.н. Нурутдинова А.Ж 

Цель изучения курса: является формирование научно обоснованного подхода к проблеме коррупционной 

культуре, наиболее эффективного воздействия на нее путем сочетания правовых мер в отношении лиц, 

совершивших преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение причин и 

условий преступности. 

Краткое содержание дисциплины:Организация и проведение научных исследований коррупции. Состояние 

коррупционной преступности (количественно-качественные показатели коррупционной преступности) Уровень 

коррупционной преступности (понятие, методика вычисления). Структура и характер коррупционной 

преступности. Удельный вес коррупционной преступности. Динамика коррупционной преступности. Коррупция 

и коррупционные преступления Цепной и базисный способы. Классификация причин и условий коррупционной 

преступности. 

Пререквизиты: Политология, Социология, Современная история Казахстана 
Постреквизиты: Молодежная политика 

Ожидаемые результаты обучения:A) Знание и понимание в области коррупционной культуры. B) 

Использование на практике знания и способности понимания профилактики и предупреждения коррупционных 

правонарушений. C) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов  по  

тенденции развития правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции. D) Умения в 

области общения работы  функционирования межотраслевых институтов по противодействию экономическим и 

коррупционным правонарушениям.E) Умения в области обучения применять нормы права в ситуациях наличия 

пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики. 

  

6.1. Модуль – Языковые дисциплины и исторические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история Казахстана  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Студенты получают знания по истории Казахстана с начала ХVІІІ века, казахско-

джунгарских отношениях, этапах присоединения Казахстана к Российской империи,  антиколониальных 

национально-освободительных восстаниях, культуре Казахстана в ХVІІІ-ХІХ веках, падении казахской 

государственности и превращении в российскую колонию, истории Казахстана в начале ХХ века. 

Краткое содержание дисциплины: Казахстана в начале ХҮІІ века. Казахско-джунгарские и казахско-русские 

отношения. Политические событии. Админстративно-территориальные реформы в Казахстане в ХІХ веке. 

Казахстан в начале ХХ века.  

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана, История первобытного 
общества 

Постреквизиты: История СССР. Республика Казахстан в мировом сообществе. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цифровизация архивов и пути ее развития  

Автор программы: д.и.н., доцент Избасарова Г.Б.  

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории архивоведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию архивного дела на  постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознакомить с архивным законодательством и 

основными нормативно-методическими документами в области архивоведения. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Древняя история Казахстана 
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Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Источниковедение.   

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; В. Быть способным 

мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; С. Иметь 

эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в 

совместных проектах и мероприятиях; Д. Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; 

Умение исследовать исторические памятники, гербы, печати и др.; Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения 

Способность выпускников применять знания в вопросах комплектования и экспертизы ценности документов, 
научно-справочного аппарата к ним, обеспечения сохранности документов и их использования в различных 

целях, а также архивного права, менеджмента и маркетинга 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История Казахстана в советский период 

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: В процессе курса студенты изучают источники и историографию советского периода, 

динамику   социально-экономического,  общественно-политического и культурного развития, международные 

отношения и роль Казахстана в  составе СССР в 1917 - 1991 годы.  Овладение знаниями по истории Казахстана 

в составе советского государства, с момента установления советской власти, периода гражданского 

противостояния, истории казахского народа в период командно-административной системы. 

Краткое содержание дисциплины: Казахстан в начале ХХ века. Февральская и октябрская революция. 
Установление советской власти в Казахстане. Казахстан 20-30-е годы. Казахстанв период ВОВ. Послевоенные 

годы.  

Пререквизиты: История первобытного общества, Древняя история Казахстана,Средневековая история 

Казахстана  

Постреквизиты: Республика Казахстана в мировом сообществе, История СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 
кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Иностранный язык по специальности  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Усвоение профессионально-ориентированного материала и его использование в 

профессиональных ситуациях; иностранной терминологии по специальности, а также базового категориально-

понятийного  аппарата в его иноязычном выражении, изучить историю на иностранном языке. 

Краткое содержание дисциплины: Иностранной терминологии по специальности, а также базового 
категориально-понятийного  аппарата в его иноязычном выражении, изучить историю на иностранном языке. 

Пререквизиты: Иностранный язык, Современная история Казахстана  

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки,  Республика Казахстан в мировом сообществе.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основное содержание современных процессов, основные проблемы 

и достижения; В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам 

на разных языках; применять свои знания в практической деятельности. С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; Д. Умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и 

письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и 

изменения.  

 

6.2. Модуль - Языковые дисциплины и виды исторических дисциплин и процессы глоболизации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Процессы глобализации: теория и современность 

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Изучить процессы глобализации в современном мире.  

Краткое содержание дисциплины: Проблемы глобализации, процессы глобализации.   

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана, История первобытного 

общества 

Постреквизиты: История СССР. Республика Казахстан в мировом сообществе. 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела.В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности.С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. 

Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; умение работать с историческими 

источниками;Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном 
языках; позитивно воспринимать новшества и изменения  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Музееведение   

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного музейного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела на  постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознакомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Древняя история Казахстана 

Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Источниковедение.   
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории музееведения как комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного музейного дела. В. Быть способным мыслить 

и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания 

в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять свои знания в вопросах музейной теории и практики; Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Казахский язык по специальности история 
Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Усвоение профессионально-ориентированного материала и его использование в 

профессиональных ситуациях; русской терминологии по специальности, а также базового категориально-

понятийного  аппарата в его русскоязычном выражении. 

Краткое содержание дисциплины: русской терминологии по специальности, а также базового категориально-

понятийного  аппарата в его русскоязычном выражении. 

Пререквизиты: Казахский язык, Современная история Казахстана  

Постреквизиты: Новейшая история стран Европы и Америки,  Республика Казахстан в мировом сообществе.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основное содержание современных процессов, основные проблемы 

и достижения; В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам 

на разных языках; применять свои знания в практической деятельности. С. Иметь эффективные 
коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; Д. Умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и 

письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и 

изменения.  

 

7.1.Модуль - История Европы-Америки, история тюрков и производственная практика 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история стран Европы и Америки  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Изучение истории зарубежных стран в новое время, проблем периодизации истории 

нового и новейшего времени.  
Краткое содержание дисциплины: Источники по  истории зарубежных стран. Исторические взгляды. История 

стран Европы и Америки. Буржуазные революции в западных странах. Развитие капитализма.  

Пререквизиты: Политология, Культурология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и Америки. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Европы и Америки в новое время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов и 

терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований применительно к 
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проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тюркская цивилизация 

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.   

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления тюркских цивилизаций, проанализировать 

роль и значение тюркских цивилизаций в современных  государствах мира.   
Краткое содержание дисциплины: главная цель курса – охарактеризовать предпосылки и причины 

возникновения тюркских цивилизаций, выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира.  

Пререквизиты: Археология, История первобытного общества, Введение специальности  

Постреквизиты: Источниковедение по истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом сообществе.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы вразличных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 
цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История тюркских народов  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: История тюрских народов с древнейших времен до наших дней. Образование тюркских 

государств.  

Краткое содержание дисциплины: Тюркские племена на территория Казахстана. Образование тюрских 

каганатов. Политические событии.  

Пререквизиты: История первобытного общества, Древняя история Казахстана, Историческое краеведение.  
Постреквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины, История СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы научных исследовании 

Автор программы:д.и.н., профессор Исмагулов У.Ш. 

Цель изучения курса: ознакомление студентов с современным состоянием историко-методологической мысли, 

новейшими представлениями о природе исторической науки и ее месте в жизни общества 

Краткое содержание дисциплины: формировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике. 

Пререквизиты: Введение специальности, Философия, Политология 

Постреквизиты: Мировые цивилизации, История духовной культуры казахского народа 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные понятия и методы, категориальный аппарат современной 

исторической науки применительно к проблематике данной дисциплины;В. анализа письменных и других 

источников, краеведческих материалов в музеях города и области; С. работы с краеведческими материалами и 
источниками (предметами материальной и духовной культуры);Д. Умение самостоятельной работы; работы с 

историческими источниками и научной литературы; конспектирования классических трудов. 

 

7.2.Модуль -История стран Востока и политические учение 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая история стран Востока  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  
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Цель изучения курса: Изучение истории зарубежных стран в новое время, проблем периодизации истории 

нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Источники по  истории зарубежных стран. Исторические взгляды. История 

стран Европы и Америки. Буржуазные революции в западных странах. Развитие капитализма.  

Пререквизиты: Политология, Культурология, Современная история Казахстана 

Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Новейшая история стран Европы и Америки. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Европы и Америки в новое время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов и 
терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История политических учений  

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.   

Цель изучения курса: рассмотреть историю политических учений на различных этапах общественного 

развития. 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать различные политические учения; проанализировать их 
влияние на систему государственной власти и управления.  

Пререквизиты: Политология, История первобытного общества, Введение специальности  

Постреквизиты: Источниковедение по истории Казахстана, Республика Казахстан в мировом сообществе.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Иметь представление о системе политических учений, представителях 

различных политических учений; В. Умение использовать знание особенностей жизни и деятельности ведущих 

представителей политических учений, революционных идей политиков, лидеров при исследовании исторических 

событий; С. Использовать монографии, научные статьи и учебные пособия по данной проблематике; Д. Уметь 

анализировать и обобщать информацию из необходимых исторических источников. Е. Умение работать с 

историческими источниками. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Казахские бии: жизнь и деятельность  

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К. 

Цель изучения курса: Образование самостоятельного независимого государства РК с собственной правовой 

системой требует дополнительного изучения истории развития правовой мысли на территории Казахстана, 

начиная с возникновения Казахского ханства до начала 20 века. 

Краткое содержание дисциплины: Становление и дальнейшая судьба Казахского государства связаны с 

деятельностью биев. Интересными являются факты их жизни, когда они принимали участиев борьбе против 

захватчиков, выступали в роли дипломатов, в роли наставников великих правителей, народных ораторов, а также 

изучение их судебной деятельности. Некоторые из них решений поражают своей простотой, глубиной мысли, 

справедливостью. 

Пререквизиты: История первобытного общества, Древняя история Казахстана, Историческое краеведение.  
Постреквизиты: Вспомогательные исторические дисциплины, История СССР. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание правовых 

особенностей отечественной истории; В. Способность к осмыслению реальной истории выдающихся 

исторических деятелей; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные тенденции 

правовой эволюции казахского общества; С. Умение анализировать особенности правовой культуры казахов в 

прошлом; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты социально-правового развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Молодежная политика  
Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.   

Цель изучения курса: Цель обучения предмета дать студентам знания о молодежной политике и ее значении, о 

целях и задачах молодежной политики и его осуществлении. Информировать о государственных учреждениях, 

общественных объединениях, занимающихся вопросами молодежи. 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи предмета. Цели и задачи молодежной политики Казахстана. 

Основные содержание молодежной политики Казахстана. Правовые аспекты моледежной политики Казахстана.  

Пререквизиты: Введение специальности, Философия, Политология 

Постреквизиты: Мировые цивилизации, История духовной культуры казахского народа 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Иметь представление о системе молодежной политики, представителях 

различных политических учений; В. Умение использовать знание особенностей жизни и деятельности ведущих 

представителей политических учений, революционных идей политиков, лидеров при исследовании исторических 

событий; С. Использовать монографии, научные статьи и учебные пособия по данной проблематике; Д. Уметь 

анализировать и обобщать информацию из необходимых исторических источников. Е. Умение работать с 

историческими источниками. 
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9.1. Модуль - Внешняя политика отдельно взятых стран мира и РК, 15 кредитов 

ПД ОК  RKMS 3303 Республика Казахстан в мировом сообществе   5 5/5 

ПД КВ  MCh 3304 Мировые цивилизации 5 5/5 

ПД КВ  KChK 3305 Кочевая цивилизация казахов 5 5/5 

9.2. Модуль - История зарубежных стран СНГ, 15 кредитов   

ПД ОК  RKMS 3303  Республика Казахстан в мировом сообществе   5 5/5 

ПД КВ  OIZK  3304 Общественные изменения в Западном Казахстане в ХІХ веке 5 5/5 

ПД КВ  IPAKR  3305 Исторические памятники Арало-Каспийского региона  5 5/5 

10.1. Модуль –История музееведения и проблемы глобализации, 20 кредитов  

БД КВ VІD 3213 Вспомогательные исторические дисциплины    5 5/5 

БД КВ PG:TS  3214 Процессы глобализации: теория и современность 5 5/5 

БД КВ Мuz 3215 Музееведение   6 5/5 

БД  Производственная практика 6 5/5 

10.2.Модуль –История музееведения в Казахстане и проблемы глобализации, 20 кредитов 

БД КВ  IRMDK 3213 История развития музейного дело в Казахстане  5 5/5 

БД КВ PGS 3214 Проблемы глобализации и современность   5 5/5 

БД КВ RADK 3215 Развития архивного дело в Казахстане  6 5/5 

БД  Производственная практика 6 5/5 

11.1. Модуль - Туркестан, история аграрных отношений в Казахстане, 10 кредитов 

БД КВ ІDА 3216 История движения Алаш  5 5/5 

БД КВ IDKKN 3217 История духовной культуры казахского народа 6 5/5 

11.2. Модуль – Алаш и аграрная политика Российской империи, 10 кредитов 

БД КВ КККN 3216 Кочевая культура казахского народа  5 5/5 

БД КВ TKKN 3217 Традиционная культура казахского народа 6 5/5 

12.1. Модуль -Новая и новешая история СССР, России и Казахстана, 15 кредитов  

OK КВ SISEA 3218 Современная история стран Европы и Америки 6 5/5 

БД КВ ISSSR 3219 История  СССР 6 5/5 

БД КВ Ist  3220 Источниковедение 6 5/5 

12.2. Модуль -История стран Европы и Америки  и внешняя политика Россииской империи, 15 кредитов 

OK КВ SISEA  3218 Современная история стран Европы и Америки   6 5/5 

БД КВ VPRSP 3219 Внешняя политика России в современном периоде 6 5/5 

БД КВ ІРZS  3220 Источники по истории зарубежных стран  6 5/5 

 

9.1. Модуль - Внешняя политика отдельно взятых стран мира и РК 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Мировые цивилизации  
Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.   

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления мировых цивилизаций, проанализировать 

роль и значение мировых цивилизаций в современных  государствах мира.   

Краткое содержание дисциплины: главная цель курса – охарактеризовать предпосылки и причины 

возникновения мировых цивилизаций, выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира.  
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Пререквизиты: Политология, Новая история стран Европы и Америки.  

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источниковедение  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы вразличных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 
кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Кочевая цивилизация казахов  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.  

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления кочевыхцивилизации, проанализировать 

роль и значение мировых цивилизации. 

Краткое содержание дисциплины: главная цель курса – охарактеризовать предпосылки и причины 

возникновения кочевых цивилизаций, выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира.  
Пререквизиты: История первобытного общества, Политология 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана,  История СССР 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 

кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

9.2. Модуль - История зарубежных стран СНГ 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Общественные изменение в Западном Казахстане в ХІХ веке  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: рассмотреть историю общественных изменении в Западном Казахстане в ХІХ веке 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать предпосылки общественных изменении в Западном 

Казахстане. Казахско-русские культурные связи.  

Пререквизиты: Политология, Новая история стран Европы и Америки.  

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источниковедение  
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории казахско-

русских культурных связей; В. Способность к осмыслению реальной истории общественных изменении; 

Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, общественно-политические 

процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные тенденции развития культурных 

взаимоотношений народов; С. Умение анализировать предпосылки и причины явлений и событий; Д. Умение 

проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными цивилизационными регионами; Е. 

Умение определять общие и особенные черты исторического развития различных народов; Способность 

систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Исторические памятники Арало-Каспийского региона  

Автор программы: к.и.н., доцент Аман А.Б.   
Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления исторических памятников Арало-

Каспийского региона, проанализировать роль и значение исторических памятников. 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать историю памятников Арало-Каспийского региона, 

выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, общественно-политические процессы в 

различных регионах мира.  

Пререквизиты: История первобытного общества, Политология 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана,  История СССР 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории мировых 

цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению всемирной истории; Способность 
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выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, общественно-политические процессы в 

различных регионах мира; С. Умение анализировать тенденции развития мировых цивилизаций; Д. Умение 

проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными цивилизационными регионами; Е. 

Умение определять общие и особенные черты исторического развития различных народов; Способность 

систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

10.1. Модуль – История музееведения и проблемы глобализации 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Вспомогательные исторические дисциплины 

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Дисциплина рассматривает вспомогательные исторические дисциплины: метрология, 

нумизматика, топонимика, антропология, геральдика ономастика  и т.д. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает вспомогательные исторические дисциплины: 

метрология, нумизматика, топонимика, антропология, геральдика ономастика  и т.д. 

Пререквизиты: Археология, История древнего мира, История средних веков 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, История казахской диаспоры 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение политического, экономического, социального и культурного 

развития в Новейшее время; В) выявление общеисторических закономерностей и закономерностей, 

действующих в рамках определенных исторических эпох; С) оценка современного государства и 
прогнозирование дальнейшего его развития.иметь представление: D) об исторических и научных методах; Е. 

Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно 

воспринимать новшества и изменения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Процессы глобализации: теория и современность  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Изучить процессы глобализации в современном мире.  

Краткое содержание дисциплины: Проблемы глобализации, процессы глобализации.   

Пререквизиты:История первобытного общества, Политология  

Постреквизиты: Историография истории Казахстана 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела.В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности.С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. 

Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; умение работать с историческими 

источниками;Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном 

языках; позитивно воспринимать новшества и изменения  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Музееведение  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе.Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения; 

Пререквизиты:История первобытного общества, Архивоведение 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источники по история Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела.В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 
обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности.С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. 

Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; умение работать с историческими 

источниками;Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном 

языках; позитивно воспринимать новшества и изменения  
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10.2.Модуль –История музееведения в Казахстане и проблемы глобализации 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История развития музейного дело в Казахстане  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного музейногоо дела. 
Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе.Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения; 

Пререквизиты: Археология, История древнего мира, История средних веков 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, История казахской диаспоры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела.В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности.С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. 

Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; умение работать с историческими 
источниками;Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном 

языках; позитивно воспринимать новшества и изменения  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проблемы глобализации и современность  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Изучить процессы глобализации в современном мире.  

Краткое содержание дисциплины: Проблемы глобализации, процессы глобализации.   

Пререквизиты:История первобытного общества, Политология  

Постреквизиты: Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 
музееведения как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного 

музейного дела.В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся 

обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической деятельности.С. Иметь эффективные 

коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных 

проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. 

Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; умение работать с историческими 

источниками;Е. Способность к устной и письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном 

языках; позитивно воспринимать новшества и изменения  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Развития архивного дела в Казахстане 
Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории архивоведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию архивного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области архивоведения  

Пререквизиты:История первобытного общества, Историческое краеведение 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источники по история Казахстана, Историография 

истории зарубежных стран 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории архивоведения как  комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. В. Быть способным мыслить 

и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания 
в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками. Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

11.1. Модуль - Туркестан, история аграрных отношений в Казахстане 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины:  История движения Алаш 

Автор программы: ст. преподаватель Ли И.К. 

Цель изучения курса: Курс посвящен истории алашской интеллигенции  

Краткое содержание дисциплины: формирование казахской интеллигенции. Алашская интеллигенция в начале 

ХХ века. Газета «казах». Партия «Алаш» и правительства «Алашорда». Алашская интеллигенция и 

национальный вопрос.  

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана. 

Постреквизиты: История СССР, Историография алашского движения.  
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных фактов и событий истории алашского движения; В. 

Умение выполнять самостоятельные работы, используя основные исследования и источники;   С. Способность 

анализировать и обобщать материалы; Д. Умение определять общие и особенные черты развития общественных 

движений; Е. Способность выявлять влияние и роль руководителей и движения Алаш; Умение использовать 

полученные знания в практической деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История духовной культуры казахского народа  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А. 

Цель изучения курса: Духовная культура казахского народа. Писменность, литература.  

Краткое содержание дисциплины: Духовная культура казахского народа. Письменность. Средневековая 

история Казахстана.  
Пререквизиты: Политология, Культурология. Этнология 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источники по история Казахстана  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о кочевой культуре казахов, о факторах 

повлиявших на развитие кочевой культуры Казахстана. В) В ходе изучения дисциплины студент должен знать и 

уметь использовать полученную информацию по истории Казахстана, С)кочевой культуры казахского народа; 

Д)иметь навыки работы с историческими и историографическими источниками по данной проблеме, Е)анализа 

и обобщения информации из источников. 

 

11.2. Модуль – Алаш и аграрная политика Российской империи 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Кочевая культура казaхского народа  

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.  

Цель изучения курса: рассмотреть понятие «кочевая культура Казахстана», выявить содержание данного 

понятия. 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать основные направления кочевой культуры Казахстана, 

выявить основные факторы, повлиявшие на развитие кочевой культуры Казахстана.  

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана.Этнология 

Постреквизиты: История СССР, Историография алашского движения.  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о кочевой культуре казахов, о факторах 

повлиявших на развитие кочевой культуры Казахстана. В) В ходе изучения дисциплины студент должен знать и 

уметь использовать полученную информацию по истории Казахстана, С)кочевой культуры казахского народа; 
Д)иметь навыки работы с историческими и историографическими источниками по данной проблеме, Е)анализа 

и обобщения информации из источников. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Традиционная культура казaхского народа  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.   

Цель изучения курса: рассмотреть понятие «традиционная культура Казахстана», выявить содержание данного 

понятия. 

Краткое содержание дисциплины: охарактеризовать основные направления традиционной культуры 

Казахстана, выявить основные факторы, повлиявшие на развитие традиционной культуры Казахстана.  

Пререквизиты: Политология, Культурология. Этнология 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана, Источники по история Казахстана  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о традиционной культуре казахов, о факторах 

повлиявших на развитие традиционной культуры Казахстана. В ходе изучения дисциплины студент должен знать 

и уметь использовать полученную информацию по истории Казахстана, традиционной культуры казахского 

народа; иметь навыки работы с историческими и историографическими источниками по данной проблеме, 

анализа и обобщения информации из источников. В) ходе изучения дисциплины студент должен знать и уметь 

использовать полученную информацию по истории Казахстана, С) кочевой культуры казахского народа; Д)иметь 

навыки работы с историческими и историографическими источниками по данной проблеме, Е)анализа и 

обобщения информации из источников. 
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12.1. Модуль -Новая и новешая история СССР, России и Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История СССР  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Изучение истории развития государственной власти, внешней и внутренней политики, 

экономические реформы  Советского государства 
Краткое содержание дисциплины: По данному курсу изучается история политического и социально-

экономического развития, внешней и внутренней политики  Советского государства в 1922 – 1991 гг. 

Пререквизиты: Политология, Республика Казахстан в мировом сообществе. 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю  политического и социально-экономического развития, 

внешней и внутренней политики  Советского государства в 1922 – 1991 гг. В. Быть способным мыслить и 

работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в 

практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов; Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источниковедение 

Автор программы: д.и.н., профессор Исмагулов У.Ш.  

Цель изучения курса: Дисциплина предусматривает изучение исторических источников, вещественных и 

письменных, их разновидности 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина предусматривает изучение исторических источников, 

вещественных и письменных, их разновидности 

Пререквизиты: История древнего мира, История первобытного общества Археология, История средних веков 

Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: об основных направлениях и особенностях 
Казахстанской дипломатии. В)знать и уметь использовать: В)использовать полученные данные при 

рассмотрении проблем внешней политики Республики Казахстан;С)иметь навыки:работы по историографии. D) 

иметь навыки работы с историческими и историографическими источниками по данной проблеме, Е)анализа и 

обобщения информации из источников. 

 

12.2. Модуль -История стран Европы и Америки  и внешняя политика Россииской империи 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Внешняя политика России в современном периоде  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.    

Цель изучения курса: Изучение истории развития государственной власти, внешней и внутренней политики, 
экономические реформы  России. 

Краткое содержание дисциплины: По данному курсу изучается история политического и социально-

экономического развития, внешней и внутренней политики  России в современнмо периоде.  

Пререквизиты: Политология, Республика Казахстан в мировом сообществе. 

Постреквизиты: Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать историю  политического и социально-экономического развития, 

внешней и внутренней политики  России в современном периоде. В. Быть способным мыслить и работать гибко, 

адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания в практической 

деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая способность работать с 

другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников применять знания в 

вопросах экспертизы монет и гербов; Д. Умение объединяться с другими  в различных культурных контекстах; 

умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и письменной коммуникации на 
казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источники по  истории зарубежных стран  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей источники по  истории зарубежных стран, проблем периодизации 

истории нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Источники по  истории зарубежных стран. Исторические взгляды.  

Пререквизиты: История древнего мира, История первобытного общества Археология, История средних веков 
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Постреквизиты: Историография истории зарубежных стран, Историография истории Казахстана 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  
 

5В020300 – ИСТОРИЯ 

4 курс 
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9.1. Модуль – Новая и новейшая история СССР, России и Казахстана, 18 кредитов 

OK КВ SISEA 3216 Современная история стран Европы и Америки 6 5/5 

БД КВ ISSSR 3217 История  СССР 6 5/5 

БД ВК KCK 4301 Кочевая цивилизация казахов  7 4/4 

БД ВК SShA 4302 Современная США 7 4/4 

9.2. Модуль - Современная история стран Европы и Америки и  колониальная политика Российской 

империи, 18 кредитов 

OK КВ SISEA 3216 Современная история стран Европы и Америки 6 5/5 

БД КВ КZРК 3217 Колониальная и земельная политика в Казахстане 6 5/5 

БД ВК KCK 4301 Кочевая цивилизация казахов  7 4/4 

БД ВК SShA 4302 Современная США 7 4/4 

9.3.- Модуль История стран Европы и Америки и колониальная политика Российской империи, 18 

кредитов  

OK КВ SISEA 3216 Современная история стран Европы и Америки 6 5/5 

БД КВ VРRSР3217 Внешняя политика России в современном периоде 6 5/5 

БД ВК KCK 4301 Кочевая цивилизация казахов  7 4/4 

БД ВК SShA 4302 Современная США 7 4/4 

11.1. Модуль - Источниковедение и историография зарубежных стран и Казахстана, 15 кредитов 

БД КВ Ist 3221 Источниковедение 6 5/5 

БД КВ IIKZS  4222 Историография истории Казахстана и зарубежных стран 7 5/5 

БД КВ IAMDAO  4223 История архивного и музейного дела в Актюбинской области   7 5/5 

11.2. Модуль – Классические и историко-источниковедческие предметы, 15 кредитов 

БД КВ KP 3221 Классические предметы 6 5/5 

БД КВ IIK  4222 Источники по истории Казахстана  7 5/5 

БД КВ IAMDK  4223 История архивного  и музейного дела в Казахстане   7 5/5 

11.3. Модуль -Теория и методология источниковедение и историграфии, 15 кредитов  

БД КВ IIZS 3221 Источники по истории зарубежных стран 6 5/5 

БД КВ IAD 4222 Историграфия Алашского движения 7 5/5 

БД КВ IAMD 4223 История архивного  и музейного дела  7 5/5 

14.1.Модуль -Новая и новейшая история Востока и Запада, 30 кредитов 

ПД КВ BRNV 4310 Буржуазные революции в новое время   7 5/5 

ПД КВ VPSZE 4311 Внешняя политика стран Западной Европы (1945-1991 гг.)   7 5/5 

ПД КВ PISVE 4312 Политические история стран Восточной Европы в ХХ в.   7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

14.2.Модуль - История стран Западаной Европы и стран ЦА, 30 кредитов 

ПД КВ ONNIED 4310 ОНН:историческая эволюция и деятельность  7 5/5 

ПД КВ APISZE 4311 

Актуальные проблемы истории стран Западной Европы в ХХ 

веке. 

7 5/5 

ПД КВ NNISCA 4312 Новая и новейшая история стран Центральной Азии  7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 
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БД  Преддипломная практика 8 5 

14.3.Модуль -Внешняя политика Восточной Европы и образование США , 30 кредитов 

ПД КВ VPSVE 4310 Внешняя политика Восточной Европы (1945-1991 гг) 7 5/5 

ПД КВ SEPZE 4311 Современные эмиграционные процессы в Западной Европе 7 5/5 

ПД КВ OSOShA 4312 Особенности системы образования в США  7 5/5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5 

 

9.1. Модуль – Новая и новейшая история СССР, России и Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Кочевая цивилизация казахов  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.   

Цель изучения курса: рассмотреть историю появления и становления кочевыхцивилизации, проанализировать 

роль и значение мировых цивилизации. 
Краткое содержание дисциплины: главная цель курса – охарактеризовать предпосылки и причины 

возникновения кочевых цивилизаций, выявить влияние и роль различных мировых цивилизаций на культуру, 

общественно-политические процессы в различных регионах мира.  

Пререквизиты: История первобытного общества, Политология, Древняя и средневековая история Казахстана.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать общечеловеческие ценности; Знание истории тюркских 

народов, истории мировых цивилизаций, в том числе тюркской и кочевой; В. Способность к осмыслению 

реальной истории тюркских народов; Способность выявлять влияние и роль различных мировых цивилизаций на 

культуру, общественно-политические процессы в различных регионах мира; Умение описывать основные 

тенденции развития тюркских народов; С. Умение анализировать о характерных особенностях кочевого 

скотоводческого хозяйства казахов в прошлом; Выявлять причины и факторы перехода населения Казахстана к 
кочевому скотоводству; Д. Умение проводить сопоставления между разными цивилизациями или крупными 

цивилизационными регионами; Е. Умение определять общие и особенные черты исторического развития 

различных народов; Способность систематизировать факты, осуществлять анализ исторических материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современная США  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: изучение основных особенностей политического, социально-экономического, 

культурного и демографического развития в современных США. 

Краткое содержание дисциплины: ретроспетивный взгляд на историю США, американский регионализм; 

социально-политическая ситуация в стране; институт президентства; основные особенности развития 

американской экономики; наука, культура и образование в современных США, демографическая и социальная 
структура современного американского общества. 

Пререквизиты: Современная история стран Европы и Америки, Политология, Культурология.   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных особенностей политического, социально-

экономического, культурного и демографического развития в современных США; В. Умение использовать 

полученные данные в практической работе; Способность к сравнительному анализу; С. Умение анализировать и 

обобщать информацию из монографий, научных статей (в том числе англоязычных) и статистических данных; 

Д. Умение использовать полученную информацию в коммуникативных целях, развивать и совершенствовать 

межкультурную компетентность; Е. Умение выполнять самостоятельную научную работу, используя основные 

исторические источники. Иметь навыки исследовательской работы с современными историческими источниками 

по данной проблематике. 

 

11.1. Модуль - Источниковедение и историография зарубежных стран и Казахстана 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историография истории Казахстана и зарубежных стран  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей историографии истории Казахстана, проблем периодизации 

истории нового и новейшего времени. Изучение особенностей историографии истории зарубежных стран, 

проблем периодизации истории нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Историография истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

Исторические взгляды. Историография истории зарубежных стран. Исторические взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История архивного и музейного дела в Актюбинской области   

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного музейного дела. Изучить знание основ теории архивоведения 

как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе.Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения; Изучить современную организацию 

архивного дела в постсоветском пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознокомить с 

законодательством и основными нормативно-методическими документами в области архивоведения  

Пререквизиты: Архивоведения, Музееведения   
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории архивоведения как  комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. В. Быть способным мыслить 

и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания 

в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками. Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

11.2. Модуль – Классические и историко-источниковедческие предметы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Источники по истории Казахстана  

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей источники по истории Казахстана, проблем периодизации 

истории нового и новейшего времени.  

Краткое содержание дисциплины: Источники истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. 

Исторические взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 
Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  История архивного и музейного дела в Казахстане   

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 

тесной связи с реалиями и условиями современного музейного дела. Изучить знание основ теории архивоведения 
как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе.Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения; Изучить современную организацию 

архивного дела в постсоветском пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознокомить с 

законодательством и основными нормативно-методическими документами в области архивоведения  

Пререквизиты: Архивоведения, Музееведения   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории архивоведения как  комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. В. Быть способным мыслить 

и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания 

в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками. Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

11.3. Модуль -Теория и методология источниковедение и историграфии 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Историография Алашского движения   

Автор программы: к.и.н., доцент Бегимбаева Ж.С.  

Цель изучения курса: Изучение особенностей историографии истории Казахстана, проблемы движении алаш  

Краткое содержание дисциплины: Историография истории движении алаш в 20-90 гг. ХХ века. Исторические 

взгляды.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 
Востока и Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Развитие архивного и музейного дело 

Автор программы: д.и.н., профессор Бекназаров Р.А.   

Цель изучения курса: Изучить знание основ теории музееведения как  комплексной научной дисциплины в 
тесной связи с реалиями и условиями современного музейного дела. Изучить знание основ теории архивоведения 

как  комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Изучить современную организацию музейного дела в постсоветском 

пространстве и особенности его развития на каждом этапе.Ознокомить с законодательством и основными 

нормативно-методическими документами в области музееведения; Изучить современную организацию 

архивного дела в постсоветском пространстве и особенности его развития на каждом этапе. Ознокомить с 

законодательством и основными нормативно-методическими документами в области архивоведения  

Пререквизиты: Архивоведения, Музееведения   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории архивоведения как  комплексной научной 

дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного архивного дела. В. Быть способным мыслить 
и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных языках; применять свои знания 

в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность выпускников 

применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов;Д. Умение объединяться с другими  в различных 

культурных контекстах; умение работать с историческими источниками. Е. Способность к устной и письменной 

коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и изменения.  

 

14.1.Модуль -Новая и новейшая история Востока и Запада 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Буржуазные революции в новое времни 

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.    
Цель изучения курса: Изучение особенностей истории буржуазных революции в новое время.   

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Запада в новое время. Буржуазные революции в странах Западной Европы. Промышленные революции 

странах запада.  

Пререквизиты: Политология, Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Запада в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов и 

терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 
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рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Внешняя политика стран Западной Европы (1945-1991 гг.)  

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.  
Цель изучения курса: Изучить внешнюю политику стран Западной Европы и  проанализировать особенности 

внешнеполитической стратегии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Западной Европы в послевоенные годы. Особенности внешнеполитической стратегии стран Западной 

Европы.   

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 
применительно к проблематике данной дисциплины.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Политическая история стран Восточной Европы в ХХ веке  

Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.   

Цель изучения курса: Периодизации истории Востока и Запада  нового и новейшего времении. Основные черти 

социально-экономического развития стран Востока и Запада   

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Азии и Африки в новейшее время. Особенности взаимоотношений между странами Центральной Азии.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки, Древняя история Казахстана, 

Средневековая история Казахстана 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

14.2.Модуль - История стран Западаной Европы и стран ЦА 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  ОНН:историческая эволюция и деятельность 

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  

Цель изучения курса: Основные черты социально-экономического и политического развития стран Восточной 

Европы в новейшее время.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Восточной Европы в новейшее время.  

Пререквизиты: Политология, Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 

фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 
действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Актуальные проблемы истории стран Западной Европы в ХХ веке  

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  
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Цель изучения курса: Основные черты социально-экономического и политического развития стран Восточной 

Европы в новейшее время.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Восточной Европы в новейшее время.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Восточной Европы в новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших 
фактов и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности 

действующие в рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и 

прогнозировать дальнейшее их развитие. Е. Умение использовать методы исторических исследований 

применительно к проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, 

наличие навыков будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новая и новейшая история стран Центральной Азии  

Автор программы: ст.преподаватель Ли И.К.  

Цель изучения курса: Периодизации истории стран Центральной Азии нового и новейшего времении. 

Основные черти социально-экономического развития стран Центральной Азии.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 
стран Центральной Азии в новейшее время. Особенности взаимоотношений между странами Центральной Азии.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки, Древняя история Казахстана, 

Средневековая история Казахстана 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  
 

14.3.Модуль -Внешняя политика Восточной Европы и образование США 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Внешняя политика Восточной Европы (1945-1991 гг) 

Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.   

Цель изучения курса: Периодизации истории Востока и Запада  нового и новейшего времении. Основные черти 

внешней политики стран Восточной Европы.  

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран восточной европы. Особенности взаимоотношений между странами восточной Европы .  

Пререквизиты: Политология, Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 

рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Современные эмиграционные процессы в Западном Европе 

Автор программы: д.и.н., профессор Жумаганбетов Т.С.   
Цель изучения курса: Современные эмиграционные процессы в Западной Европе. Основные черти социально-

экономического развития стран Запада   

Краткое содержание дисциплины: Основные черты социально-экономического и политического развития 

стран Запада в новейшее время. Особенности взаимоотношений между странами Западной Европы.  

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание и понимание основных этапов исторического развития стран 

Востока в новое и новейшее время. В. Умение выделять основные этапы по истории. Знание важнейших фактов 

и терминов. С. Способность выявлять общеисторические закономерсноти и закономерности действующие в 
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рамках определенных исторических эпох. Д. Способность оценивать современные государства и прогнозировать 

дальнейшее их развитие. Е. Емение использовать методы исторических исследований применительно к 

проблематике данной дисциплины. Стремление к профессиональному и личностному росту, наличие навыков 

будущей  профессоинальной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Особенности образования в США 

Автор программы: к.и.н., доцент Перевезенцев А.Л.  
Цель изучения курса: изучение основных особенностей политического, социально-экономического, 

культурного и демографического развития в современных США. 

Краткое содержание дисциплины: ретроспетивный взгляд на историю США, американский регионализм; 

социально-политическая ситуация в стране; институт президентства; основные особенности развития 

американской экономики; наука, культура и образование в современных США, демографическая и социальная 

структура современного американского общества. 

Пререквизиты: Политология, Современная история стран Европы и Америки, Культурология.   

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных особенностей политического, социально-

экономического, культурного и демографического развития в современных США; В. Умение использовать 

полученные данные в практической работе; Способность к сравнительному анализу; С. Умение анализировать и 

обобщать информацию из монографий, научных статей (в том числе англоязычных) и статистических данных; 
Д. Умение использовать полученную информацию в коммуникативных целях, развивать и совершенствовать 

межкультурную компетентность; Е. Умение выполнять самостоятельную научную работу, используя основные 

исторические источники. Иметь навыки исследовательской работы с современными историческими источниками 

по данной проблематике. 

 

6В11101 - ТУРИЗМ  

2 курс 
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5.Модуль-Природное наследие, 16 кредитов 

БД ВК VPN 2205 Всемирное природное наследие 3 3/3 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5/5 

БД ВК MT 2206 Менеджмент туризма 4 5/5 

БД  Производственная практика  4 3 

6.1. Модуль - Топография и основы предпринимательства, 15 кредитов 

ООД КВ OPB 2109 Основы предпринимательство и бизнеса 3 5/5 

БД КВ OTOM 2207 Основы топографии и ориентирование на местности 3 5/5 

БД КВ PIKPK 2208 Природные и историко-культурные памятники Казахстана 3 5/5 

6.2. Модуль - Топография и памятники природы, 15 кредитов 

ООД КВ OP 2109 Основы права 3 5/5 

БД КВ OT 2207 Основы топографии 3 5/5 

БД КВ PPK 2208 Природные памятники Казахстана 3 5/5 

7.1. Модуль - Туризм и краеведение, 25 кредитов 

БД ВК GT 2209 География туризма 3 5/5 

БД ВК OТKR  2210 Основы туристско-краеведческой работы 4 5/5 

ПД ВК DUT  3301 Детско-юношеский туризм  4 5/5 

БД КВ SVT 2211 Специальные виды туризма 4 5/5 

БД КВ CTT 2212 Цифровые технологии в туризме 4 5/5 

7.2. Модуль - Краеведения и школьный туризм, 25 кредитов 

БД ВК GT 2209 География туризма 3 5/5 

БД ВК OТKR  2210 Основы туристско-краеведческой работы 4 5/5 

ПД ВК DUT  3301 Детско-юношеский туризм  4 5/5 

БД КВ ST 2211 Событийный туризм 4 5/5 

БД КВ EUT 2212 Электронные услуги в туризме 4 5/5 
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5. Модуль - Природное наследие 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Всемирное природное наследие 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: изучение разнообразия  природы Земли, своеобразия природы отдельных территорий,   
типов охраняемых природных территорий, объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,  их 

территориальной дифференциации и значимости. 

Краткое содержание дисциплины: Охраняемые природные территории. Международная организация 

ЮНЕСКО. Основные этапы становления, формирования и развития системы Всемирного наследия. География 

Всемирного природного наследия. Типы и виды достояний, их характеристика. География Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО в Африке, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. 

Характеристика объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Казахстана  и других стран СНГ. 

Национальная политика в области охраны объектов. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Современная история Казахстана. Основы туризмологии, Техника и 

тактика активных видов туризма.  

Постреквизиты: География международного туризма, Экскурсоведение. Планирование и организация 

туристского бизнеса. 
Ожидаемые результаты обучения:  Знает основные этапы становления, формирования и развития системы 

Всемирного наследия,  понимает сущность природно- ландшафтного разнообразия отдельных территорий, знает 

понятийно- терминологический аппарат по курсу, номенклатуру объектов  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО. 

Имеет представление    о главных объектах Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Использует знания по 

курсу и формирует банк данных объектов Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Выделяет и 

характеризует объекты Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Демонстрирует знания о национальных 

парках, биосферных заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, 

горных, лесных ландшафтах материков.  Анализирует  полученных знаний и сравнивает  объекты, процессы и 

явления; анализирует информацию о современных процессах в мире, полученную из различных источников 

(СМИ, Интернет и т.д.) оценивает  ситуацию о современном состоянии охраняемых территорий земного шара,  

объектах наследия; осуществляет научно- исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения 
нового знания. Предлагает  охарактеризовать  охраняемые природные территории  по материкам, составить 

краткий обзор охраняемых природных территорий  по материкам. Умения работать с картами и литературными 

источниками; применяет методы различные  исследования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Менеджмент туризма 

Автор программы Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:"менеджмент туризма" – формирование у обучающихся системных, профессиональных 

знаний,квалификационных навыков и навыков управления организациями индустрии туризма на основе 

современных методов, функций и принципов управления. 

Краткое содержание дисциплины:Предмет менеджмента туризма раскрывает предпосылки и условия 
возникновения менеджмента туризма, определяет особенности туризма как объекта управления. Раскрывает 

систему управления туристической фирмой, структуру, функции, методы и стиль. Особое внимание уделяется 

вопросам организации труда менеджера и управления персоналом, принятия управленческих решений, 

управления конфликтами, ведения деловых переговоров. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, История туризма, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты : Индустрия туризма и гостеприимства 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание менеджмента как формы управления производственной 

деятельностью фирмы; В) эволюцию управленческой мысли; С) понимание внутренней и внешней среды, 

управления организационной средой, этики социальной ответственности и общения Д) решение ситуационных 

задач, принимает участие в деловых играх по основам планирования, управления и контроля обслуживания 

туристов Е) решение вопросов принятия решений, внутренней и внешней среды, управления организационной 
средой и трудовыми ресурсами 

 

6.1. Модуль - Топография и основы предпринимательства 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы предпринимательство и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

https://pandia.ru/text/category/yuzhnaya_amerika/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Политология, Социология 

Постреквизиты: Планирование и организация туристического бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А. основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 
бизнес-план предпринимательской стуктуры; В.Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах формирования 

бизнеса и в системе управления фирмой; С.собирать, обрабатывать и анализировать научную, практическую, 

статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D использовать знания, 

полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е. навыками проведение 

анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы топографии и ориентирование на местности 

Автор программы Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: привитие знаний по основам топографии, совершенствование умений и навыков 

ориентирования на местности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина является важным инструментом для специальности туризм. 
Формируются навыки использования элементарных топографических чертежей, использование различных 

инструментов для работы на местности.  Дисциплина способствует формированию знаний по  методам 

ориентирования на местности, определения по звездам и небесным телам.        

Пререквизиты: Основы туризмологии, Введение в специальност. 

Постреквизиты: Инфраструктура туризма, Основы туристско-краеведческой работы, Экскурсоведение 

Ожидаемые результаты обучения: Знает понятийный аппарат дисциплины «Основы топографии и 

ориентирования»; свойства карт, масштабные ряды.Основные картографические произведения, их свойства и 

особенности; основные картографические проекции, язык карты и приемы извлечения информации с карт. 

Области применения топографических и спортивных карт. Умеет  проводить сравнительный анализ различных 

карт, риентироваться по картам и на местности измеряет длины и площади по топографической карте. Измеряет 

на местности расстояния, составляет планы местности читает топографическую и спортивную карты  читает 
рельеф местности по горизонталям и условным знакам; определяет абсолютные высоты и взаимное превышение 

точек местности, свое местонахождение на местности, используя топографическую карту, составляет маршрут 

движения группы обучающихся на местности, используя топографическую карту,  разрабатывает методическое 

занятие по топографии и ориентированию. Владеет навыками работы с основными измерительными приборами 

компасом, курвиметром, ориентирования на местности с использованием карты и измерительных приборов, 

ориентирование на местности без карты и компаса, прокладывания маршрутов по топографическим, оценивания 

все возможные риски  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Природные и историко-культурные памятники Казахстана 

Автор программы Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формировать   полное представление о разнообразии и особенностях природы, 

ландшафтов, истории, населении и культуры Казахстана; памятниках природы, истории и культуры, 

составляющие природное и историко-культурное  наследие страны, имеющие интеллектуально-познавательную,  

воспитательную, научную  и  туристско-рекреационную ценность.     

Краткое содержание дисциплины: Разнообразие природы территории Казахстана. Национальные парки, 

заповедники, памятники природы. Степные, горные ландшафты. Памятники природы регионов РК. Объекты 

природного наследия. Научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа. 

Памятники истории и культуры РК.  Достопримечательности  истории и культуры Актюбинской области.  

Памятники истории и культуры регионов РК. Познавательная,  воспитательная, научная  и  туристско-

рекреационная ценность  объектов природного и историко-культурного  наследия РК. Объекты историко-

культурного наследия. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  
Постреквизиты: Инфраструктура туризма. Рекламно- информационная деятельность в туризме. 

Экскурсоведение 

Ожидаемые результаты обучения:  Знает   основополагающие понятия, термины по курсу, типы, виды 

памятников природы, истории и культуры; познавательную,  воспитательную, научную  и  туристско-

рекреационную ценность  объектов природного и историко-культурного  наследия РК; знает понятийно-

терминологический аппарат по курсу, номенклатуру объектов; имеет представление    о главных объектах 

Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО  РК. Использует знания о разнообразии памятников природы,  

истории и культуры  на территории Казахстана; выделяет и характеризует объекты, демонстрирует знания о 

национальных парках, заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, 
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степных, горных ландшафтах. Анализирует  полученные знания и сравнивает  объекты, процессы и явления их 

роль в туризме; анализирует информацию, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.) 

оценивает значимость достопримечательностей  родного края в будущей профессиональной деятельности; 

ситуацию о современном состоянии объектов национального наследия; осуществляет научно-исследовательскую 

и инновационную деятельность в целях получения нового знания. Разрабатываеть меры по  охране памятников 

природы,  истории и культуры, вести контроль по их выполнению  применяет полученные знания в области 

туристской деятельности предлагает  охарактеризовать  памятники истории и культуры по регионам, составить 

краткий обзор памятников.  Умения формировать банк данных объектов о  памятниках природы,  истории и 
культуры, умения работать с картами и литературными источниками навыки вести научные исследования 

по изучению культурного наследия казахского народа, в том числе историко - культурных,  

архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной 

культур.  

 

6.2. Модуль - Топография и памятники природы 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы права 

Автор программы: м.ю.н, ст.преподаватель Бисембиев Т.Ш. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 
студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и действия с 

точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать  

Пререквизиты: Политология, Социология 

Постреквизиты: Планирование и организация туристического бизнеса 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь грамотно и 
юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы топографии 

Автор программы Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: Общие и специальные знания о топографических картах, их содержании и методах 

создания, возможностях применения для решения прикладных географических задач, способах топографической 
съемки местности, методические и практические навыки полевых измерений и камеральной обработки 

пространственной информации.  

Краткое содержание дисциплины: Изучение курса  имеет  важность в подготовке  специалистов  по 

специальности "Туризм".  Основы топографии составляют основу топографических знаний. Раскрыта сущность 

топографической работы  путем применения топографических карт и географических координат . Исследованы 

методы съемки местности и их топографические особенности. 

Пререквизиты: Основы туризмологии. Техника и тактика активных видов туризма.  

Постреквизиты: Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе. Курортное дело. 

Экскурсоведение. 

Ожидаемые результаты обучения: Способность к самоорганизации и самообразованию. Владеет 

профессионально профилированным и знаниями и практическими навыками ориентирования  на местности. 
Умеет  применять топографические карты при изучении местности, методы полевых и лабораторных 

исследований. читает рельеф местности по горизонталям и условным знакам; определяет абсолютные высоты и 

взаимное превышение точек местности, свое местонахождение на местности, используя топографическую карту; 

составляет маршрут движения группы обучающихся на местности, используя топографическую карту; Владеет 

способностью использовать полученные теоретические и практические знания для решения исследовательских 

задач в сфере профессиональной деятельности, классифицировать съемки. производит измерения на местности, 

сбора информации для последующего использования в профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Природные памятники Казахстана 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формировать   полное представление о разнообразии и особенностях природы, 

ландшафтах РК; об объектах природного наследия, памятников природы Казахстана, имеющие интеллектуально-

познавательную,  воспитательную, научную  и  туристско-рекреационную ценность.     

Краткое содержание дисциплины: Разнообразие природы территории Казахстана. Объекты природного 

наследия. Национальные парки, заповедники. Степные, горные ландшафты. Памятники природы регионов РК. 

Научные исследования по изучению природных особенностей РК. Достопримечательности  природы 

Актюбинской области.  Познавательная,  воспитательная, научная  и  туристско-рекреационная ценность  
объектов природного и историко-культурного  наследия РК. Устойчивость и продуктивность живой природы и 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов. Охрана окружающей среды. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты:Рекламно- информационная деятельность в туризме. Экскурсоведение. География 

международного туризма. 

Ожидаемые результаты обучения: Знает   понятийно-терминологический аппарат по курсу; типы, виды 

памятников природы; познавательную,  воспитательную, научную  и  туристско-рекреационную ценность  

объектов природного наследия РК знает номенклатуру объектов; имеет представление   об объектах Всемирного 

природного  наследия ЮНЕСКО  РК. Использует систематизированные знания в области памятников природы, 

выделяет и характеризует объекты; демонстрирует знания о национальных парках, заповедниках, пещерах, 

геологических, геоморфологических объектах, вулканических, степных, горных ландшафтах. Способствует 

формированию знаний по развитию экологического туризма на территории уникальных природных объектов; 
анализирует  полученных знаний и сравнивает  объекты, процессы и явления их роль в туризме; анализирует 

информацию, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.)оценивает значимость 

достопримечательностей  родного края в будущей профессиональной деятельности, современное состояние 

объектов национального наследия осуществляет научно-исследовательскую и инновационную деятельность в 

целях получения нового знания. Разрабатываеть меры по  охране памятников природы, вести контроль по их 

выполнению;  применяет полученные знания в области туристской деятельности, характеризует памятники 

истории по регионам, составляет краткий обзор памятников.  Умения формировать банк данных объектов о  

памятниках природы умения работать с картами и литературными источниками; навыки вести научные 

исследования по изучению объектов природного наследия.  

 

7.1. Модуль - Туризм и краеведение 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  География туризма 

Автор программы:  Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: изучение теоретических основ географии туризма, рекреационных ресурсов, туристских 

регионов мира.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи географии туризма, содержание и значение курса.  

Теоретические основы географии туризма. Географические основы  туризма, значения географии туризма как 

науки. Туризм, рекреация, отдых. Практическое значение туризма как науки. Методы изучения. Основные 
понятия курса. Сущность понятий  о  привлекательности туристских объектов.  Рекреационные ресурсы. 

Достопримечательности. Объекты природного наследия. Объекты историко-культурного наследия. Туристские 

районы. Туризм в Европе. Туризм в Азии. Туризм в Северной Америке. Туризм в Латинской Америке. Туризм в 

Австралии. Туризм в Океании. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты: Инфраструктура туризма. Рекламно- информационная деятельность в туризме.  

Ожидаемые результаты обучения:  Понимает   основополагающие понятия, термины по курсу; 

познавательную,  воспитательную, научную  и  туристско-рекреационную ценность  объектов природного и 

историко- культурного  наследия; знает понятийно-терминологический аппарат по курсу, номенклатуру 

объектов, имеет представление    о главных объектах всемирного наследия. Использует знания по курсу  в 

развитии туристской деятельности, индустрии туризма в регионах мира; выделяет и характеризует объекты  
туризма в мире, демонстрирует знания о национальных парках, заповедниках, объектах, явлениях, их роли в 

туризме анализирует информацию, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.). Оценивает 

значимость достопримечательностей  в мире в будущей профессиональной деятельности ситуацию о 

современном состоянии объектов национального наследия; осуществляет научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения новых знаний. Разрабатывает меры по  использованию, охране  

рекреационных ресурсов; применяет полученные знания в области туристской деятельности; предлагает  

охарактеризовать  туристские районы, составить краткий обзор о них.  Умеет формировать банк данных объектов 

о  туристских объектах, районах; умения работать с картами и литературными источниками навыки вести  

научные исследования по изучению новых туристских территорий.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Основы туристско-краеведческой работы 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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Автор программы Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: освоение казахстанских туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего 

туризма и изучения родного края. Привитие знаний об основных источниках краеведческой информации; умений 

студентов самостоятельно пользоваться  различными источниками краеведения. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего 

туризма и изучения родного края основное направление дисциплины. Сущность и задачи краеведения в 

Республике Казахстан и ее физико-географические исследования, задачи изучения, использования и охраны 

растительного и животного мира своего края прививают как теоретические так и  практические знания. 
Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сфера и туризма. Экскурсоведение. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание и понимание  форм и видов   туристско-краеведческой работы, 

теоретических основ  туристского  бизнеса, анализ  спроса и предложения туристских услуг,   основы  

международных стандартов  ведения бухгалтерского учета и учета внешнеэкономических операций. 

Способность к вынесению суждений по организации и проведению  видов  туристско-краеведческой  работы;- 

способность  вести  бухгалтерский учет в туризме;- способность оценивать  идеи по технологии туристского 

бизнеса. Умения организовывать и проводить   туристско-краеведческие  мероприятия,  составлять туристский 

продукт. Умения в области   учета доходов туристского предприятия, составления   пакета .  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Детско-юношеский туризм  
Автор программы Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: «Детско-юношеский туризм» является получение знаний о теоретическом и 

практическом направлениях развития активных видов туризма в мире, Казахстане, на территории Актюбинской 

области, основных тенденциях развития, определение активных видов туризма среди других направлений в 

турбизнесе, приобщении студентов к активному образу жизни.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса студенты изучают технологию обучения различных 

категорий людей двигательным действиям, развития физических качеств в процессе занятий туризмом и 

спортивным ориентированием; планирование и проведение основных видов физкультурно-оздоровительных 

занятий туристической направленности с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с 

учетом санитарно-гигиенических, возрастных, региональных, климатических и национальных условий; анализ и 

оценку эффективности физкультурно-спортивных занятий туристической направленности; осуществление 
медико-биологического и психолого-педагогического контроля состояния организма в процессе проведения 

занятий с использованием инструментальных методик. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Введение в специальность  

Постреквизиты: Экскурсоведение, Планирование и организация туристического бизнеса  

Ожидаемые результаты обучения:  знает исторические аспекты развития Детско-юношеского туризма в 

Казахстане и в области; формы, виды и типы Детско-юношеского туризма; структуру и деятельность 

общественных организации турклубов;  - нормативно-правовую документацию по Детско-юношескому туризму; 

классификацию участков природной среды в разных видах туризма; подготовку и организацию проведения 

спортивных туров; определяет особенности работы инструктора-проводника; вопросы выживания в 

экстремальных условиях. Умеет организовывать и планировать работу по формированию и внедрению активных 

туров, рекламе, презентации, продаже путевок; оформляет путевые документы для выпуска группы на маршрут. 
Владеет практическими навыками изучения законодательства о физической культуре и спорте, методами и 

средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа жизни; готовность 

к разработке турпродукта на основе современных технологий, оказывает доврачебную помощь на маршруте; 

комплектуе группы на маршруты, организовывает и проводить спасработы; организовывает и проводить 

турслеты, соревнования и игры с клиентами оформляет договоры на предоставление услуг.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Специальные виды туризма 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: формирование у студентов основных теоретических знаний, практических навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного выполнения задач на позициях менеджера в области специальных 

видов туризма. 
Краткое содержание дисциплины: Специальные виды туристской деятельности служат теоретической основой 

для изучения специальных видов туризма, таких, как религиозный, лечебно-оздоровительный, экологический, 

горнолыжный, событийный, экстремальный, круизный туризм. Здесь подробно рассмотрены различные подходы 

к классификации туристской деятельности, проанализированы причины и предпосылки возникновения тех или 

иных видов туризма, описаны центры и регионы специальных видов туризма, как событийный, религиозный, 

экстремальный и др.  Даны практические примеры формирования турпродукта для специальных видов туризма. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии 

Постреквизиты: Экскурсоведение, География международного  туризма 
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Ожидаемые результаты обучения: Готовность планировать, анализировать и оценивать результаты туристской 

деятельности по разным ее  видам.  Умение применять на практике приобретенные теоретические знания  в 

разных отраслях туризма. Умение систематизировать знания по классификации туризма, внутренней структуре 

туристской деятельности, основным специальным видам туризма. Умение анализировать особенности 

практической организации специальных видов туризма, структуры специальных видов туризма, характеристики 

территорий и регионов их распространения.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Цифровые технологии в туризме 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: ознакомление учащихся с современными компьютерными технологиями, используемыми 

в сфере туристической деятельности, подготовка их в качестве квалифицированных пользователей новейших 

компьютерных технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Цифровые технологии в области туризма обладают прогрессивными 

технологическими познаниями и получают знания и практику в области туризма, связанные с социальными 

медиа, онлайн-рекламой, цифровым маркетингом, управлением IT- и цифровыми проектами. Создание мощных 

компьютерных систем бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и культурно- 

оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу туризма, информация о наличии и 

доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов - весь комплекс 

этих вопросов с учетом развития интеграционных процессов ставится в повестку дня текущей и будущей 
деятельности.Это важно для работы в туристическом бизнесе, т.к. люди совершают покупки онлайн и сектор 

туризма занимает крупную долю сегмента интернет-торговли, затраты на онлайн больше, чем на офлайн 

маркетинг, рынок интернет-торговли стремительно развивается, в том числе и в туризме. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Информационные и коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Рекламно- информационная деятельность в туризме. Инфраструктура туризма 

Ожидаемые результаты обучения: способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, готовность 

использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма, способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индустрии 

способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии, способность к оценке 

инновационно-технологических рисков в туристской индустрии. 

 

7.2. Модуль - Краеведения и школьный туризм 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Событийный туризм 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: изучения курса является формирование у студентов теоретических знаний о сущности, 

особенностях развития, видах и направлениях событийного туризма; овладение умениями и навыками 

управления туристическими событиями и использования методов маркетинга для продвижения продукта в сфере 

событийного туризма.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и особенности событийного туризма. Понятие и специфика 

событийного туризма. Функции событийного туризма. Событийный туризм и событийный менеджмент. 
Возможности событийного менеджмента для развития и повышения эффективности событийного туризма. 

Становление и развитие событийного туризма. Конгресс- туры и конференц-туры. Событийный туризм во время 

становления массового туризма XIX вв. Роль Всемирных промышленных ярмарок, съездов общественных 

объединений в организации событийного туризма. Развитие событийного туризма в XX вв. Классификация видов 

событийного туризма А.В. Бабкина. Виды событийного туризма по Л.М. Хухлындиной и Л.М. Гайдукевичу. 

Тематическая классификация видов событийного туризма. Классификация видов событийного туризма по 

масштабу события. Виды событийного туризма по роли события в туристическом продукте. Классификация 

видов туризма по целевой аудитории события. Виды событийного туризма по конечным целям мероприятия. 

Менеджмент событийного туризма. Планирование событийного туризма. Основные этапы в планировании 

туристического события. Организация и координация событийного туризма. Основные принципы организации и 

проведения туристического события. Маркетинг событийного туризма. Событийный туризм и событийный 

маркетинг. Взаимосвязь событийного туризма и маркетинга территорий. Европейский опыт развития 
внутреннего туризма посредством организации и проведения событий. Периодичность события как фактор его 

успеха.  

Пререквизиты: Основы туризмологии, География туризма 

Постреквизиты: Экскурсоведение, География международного туризма 

Ожидаемые результаты обучения: Владеет способностью к достижению целей и критическому 

переосмыслению накопленного опыта;  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, 

терпимостью  к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным 
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коммуникациям в туристской индустрии; имеет навыки работы с компьютером как средством обеспечения 

информацией в туристской деятельности, способностью работать в глобальных компьютерных сетях. знает 

теоретические основы организации событийного туризма; особенности развития событийного туризма в период 

массового туризма, проблемы и перспективы развития современного событийного туризма; основные виды и 

направления современного событийного туризма; основные требования и подходы по управлению 

туристическими событиями; способы и методы продвижения продукта туристических событий. Умеет выявлять 

и разъяснять цели, особенности и возможности событийного туризма, объясняет специфику становления и 

развития событийного туризма разъясняет особенности и требования к реализации основных функций 
управления в рамках событийного туризма,  выбирает и оценивает способы решения проблем и задач по 

подготовке и ведению туристического события; решает комплексные социальные проблемы в контексте 

производственных ситуаций, связанных с туризмом.  

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Электронные услуги в туризме 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: значение примененияя технологии Интернет в системах электронной услуги в туризме. 

Краткое содержание дисциплины: Курс дает необходимые сведения по повышению эффективности 

профессиональной деятельности с помощью средств информационных технологий, с аппаратным и 

программным обеспечением информационных технологий в туризме.  В основе рассмотрено изучение 

технического и программного обеспечения туристского офиса, использование систем управления базами 
информации в сфере туризма.  В ходе изучения формировывается знания по прикладным программам для 

реализации на рынке, автоматизированным системам бронирования и резервирования, автоматизации систем 

управления гостиничным и ресторанным бизнесом. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Информационные и коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Рекламно- информационная деятельность в туризме. Инфраструктура туризма 

Ожидаемые результаты обучения: овладение профессиональной терминологией, классификационными 

признаками туризма, основными концепциями и подходами к определению туристской деятельности как 

таковой, формирование стройной системы взглядов на современную туристскую индустрию и перспективы ее 

развития. Пприобретение навыков разработки туристских продуктовв нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность туристских фирм, принципы организации туристкой индустрии; основные этапы 

организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов. Умеет организовывать процесс 
обслуживания потребителей (туристов), использовать информационные технологии для поиска туров. Владеет  

навыками организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов. 
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10.1. Модуль -Туристско-рекреационный потенциал, 15 кредитов 

БД КВ IM 3217 Инвестиционный менеджмент 5 5 

БД КВ TRPАО3218 Туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области 5 5 

ПД КВ СТТ 3303 Цифровые технологии в туризме 5 5 

10.2. Модуль -  Рекреационные ресурсы, 15 кредитов 

БД КВ SM 3217 Стратегический менеджмент 5 5 

БД КВ TRPZK 3218 Туристско-рекреационный потенциал Западного Казахстана 5 5 

ПД КВ СТТ 3303 Цифровые технологии в туризме 5 5 

11.1. Модуль - Туристский бизнес, 10 кредитов 

БД КВ GH  3219 Гостиничное хозяйство 6 5 

БД КВ KTF 3220 Конкурентноспособность туристских фирм 6 5 

11.2.  Модуль - Ресторанно- гостиничный бизнес, 10 кредитов 

БД КВ GS 3219 Гостиничный сервис 6 5 

БД КВ Cen 3220 Ценообразование  6 5 

12.1.  Модуль -Инфраструктура туризма, 15 кредитов 

ПД КВ RRSNG  3304 Рекреационные ресурсы СНГ 5 5 

ПД КВ IT   3305 Инфраструктура туризма 6 5 
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ПД КВ RIDTB 3306 Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 6 5 

12.2. Модуль -Транспортная инфраструктура, 15 кредитов 

ПД КВ PRRSNG  3304 Природные рекреационные ресурсы СНГ 5 5 

ПД КВ KI  3305 Транспортная инфраструктура  6 5 

ПД КВ ORD 3306 Организация рекламной деятельности 6 5 

 

10.1. Модуль -Туристско-рекреационный потенциал 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инвестиционный менеджмент 

Автор программы: Курманалина А.А. 

Краткое описание курса:Цель изучения курса  дать теоретические знания и практические навыки по 

управлению инвестиционной деятельностью  хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: направлена на изучение вопросов, связанных с инвестиционной 
деятельностью и инвестиционной политикой предприятия. В ходе изучения учебного курса рассматриваются 

роль, значение, классификация и структура инвестиций, правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий в РК, методы оценки инвестиционных проектов, всевозможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Управление бизнес процессами, Риск-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: A) должен знать: теоретические основы современного реального 

инвестирования в Казахстане;  базовые понятия и принципы, используемые при управлении реальными и 

портфельными инвестициями; методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 

способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет 

различных источников; формы финансового обеспечения инвестиционного процесса;  методический подход к 
управлению инвестиционным портфелем. B) уметь: анализировать статистические данные, характеризующие 

объем, состав и структуру инвестиций (соотношение между реальными и финансовыми активами); C) владеть 

методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы; D) владеть 

методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков E)  оценивать и выбирать оптимальные 

способы финансирования капитальных вложений. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туристско- рекреационный потенциал Актюбинской области 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формировать представление о туристско-рекреационном потенциале,  рекреационных 

ресурсах, объектах природного и историко-культурного наследия Актюбинской области; об условиях и факторах 

развития туризма в регионе.   
Краткое содержание дисциплины: Рекреационная деятельность, рекреационный потенциал, туризм. 

Предпосылки развития туристско- рекреационной деятельности Актюбинской области. Туристско-

рекреационный потенциал.  Природные рекреационные ресурсы Актюбинской области. Особенности рельефа,  

климата,  вод, органического мира   в  развитии туризма и рекреации. Природные зоны, туризм, рекреация. 

Объекты природного наследия, охраняемые территории. Памятники природы, истории, культуры. Историко-

культурные  рекреационные ресурсы. Этнографические  особенности территории. Население. Уникальные  

объекты экономики, представляющие  туристский интерес. Туристско- рекреационный потенциал  

административных районов  Актюбинской области. Туристско-рекреационный  потенциал городов. Современное 

состояние, проблемы и перспективы развития туристской отрасли  Актюбинской области. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты: Инфраструктура туризма. Рекламно- информационная деятельность в туристском бизнесе 

Ожидаемые результаты обучения: Знание основны терминов и понятии, применяемые при изучении  

туристско-рекреационной деятельности и туристско - рекреационного потенциала Актюбинской области; 

представление об объектах природного и историко-культурного наследия; о современном состоянии и 

перспективах развития туризма  в регионе. Использование на практике  методику оценивания рекреационных 

ресурсах; знания  о туристских возможностях  территории, роли и значении природных и  социально- 

экономических  рекреационных ресурсах, составлять  картосхемы на основе сопряженного анализа различных 

карт, графиков, таблиц, справочного материала. Способность выявления предпосылок развития туризма и 

рекреации  отдельных территорий, оценивать и сравнивать территории в плане развития туризма и отдыха; 

анализировать туристские возможности территорий; выявлять имеющийся туристско-рекреационный потенциал. 

Умения составлять характеристику перспективным туристско-рекреационным территориям; определять  

особенности  рекреационных  районов рассматриваемой территории; дать комплексную  характеристику 

отдельным территориям. Умения  использовать  литературу, материалы СМИ. составлять  проекты туристских 
маршрутов; составлять характеристику охраняемым территориям, объектам природного и историко- культурного 

наследия. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цифровые технологии в туризме 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: ознакомление учащихся с современными компьютерными технологиями, используемыми 

в сфере туристической деятельности, подготовка их в качестве квалифицированных пользователей новейших 

компьютерных технологии. 
Краткое содержание дисциплины: Цифровые технологии в области туризма обладают прогрессивными 

технологическими познаниями и получают знания и практику в области туризма, связанные с социальными 

медиа, онлайн-рекламой, цифровым маркетингом, управлением IT- и цифровыми проектами. Создание мощных 

компьютерных систем бронирования средств размещения и транспорта, экскурсионного и культурно- 

оздоровительного обслуживания, внедрение новейшей технологии в сферу туризма, информация о наличии и 

доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов - весь комплекс 

этих вопросов с учетом развития интеграционных процессов ставится в повестку дня текущей и будущей 

деятельности.Это важно для работы в туристическом бизнесе, т.к. люди совершают покупки онлайн и сектор 

туризма занимает крупную долю сегмента интернет-торговли, затраты на онлайн больше, чем на офлайн 

маркетинг, рынок интернет-торговли стремительно развивается, в том числе и в туризме. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Информационные и коммуникационные технологии 

Постреквизиты: Рекламно- информационная деятельность в туризме. Инфраструктура туризма 
Ожидаемые результаты обучения: способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, готовность 

использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере туризма, способность к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской индустрии 

способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии, способность к оценке 

инновационно-технологических рисков в туристской индустрии. 

 

10.2. Модуль - Рекреационные ресурсы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Стратегический менеджмент 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
Краткое описание курса: изучить сущность стратегического менеджмента во взаимосвязи со стратегическим 

маркетингом, основных составляющих стратегического менеджмента и его этапов. практические знания и 

практические навыки по управлению инструментарием разработки и реализации стратегий компаний. Основная 

цель курса – овладение студентами основами стратегического мышления и инструментарием разработки и 

реализации стратегий. В рамках представленного курса студенты изучают теоретическую базу дисциплины, 

вопросы разработки и реализации новых стратегий, выполнения принятых в Республике Казахстан стратегий на 

основе соответствующих организационно-экономических мер. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи стратегического менеджмента. Научные подходы к 

менеджменту. Стратегическое управление организацией. Анализ среды как исходный процесс стратегического 

управления. Анализ среды как исходный процесс стратегического управления. Стратегический анализ в 

организации. Стратегия организационно-технического развития фирмы. Организация разработки и реализации 
стратегии фирмы. Анализ конкурентных преимуществ. Формирование экономической стратегии фирмы. 

Стратегия повышения качества товара. Стратегия ресурсосбережения.  Организация разработки и реализации 

стратегии фирмы. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Менеджмент 

Постреквизиты: Управление бизнес процессами, Риск-менеджмент 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные принципы и методы стратегического управления и 

планирования; В) уметь анализировать и оценивать воздействие факторов микро- и макросреды на 

функционирование организации, а также прогнозировать собственные возможности фирмы и ее 

конкурентоспособность; С) использовать в практической деятельности информацию, полученную в результате 

исследований рынка, потребителей, конкурентов при разработке стратегий организации; D) умение применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; Е) владеть практическими навыками 
построения экономических, стратегических и организационно-управленческих моделей принятия решений  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туристско-рекреационный потенциал Западного Казахстана 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формировать представление о туристско-рекреационном потенциале,  рекреационных 

ресурсах, объектах природного и историко-культурного наследия Западного Казахстана; об условиях и факторах 

развития туризма в регионе.   
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Краткое содержание дисциплины: Рекреационная деятельность, рекреационный потенциал, туризм. 

Предпосылки развития туристско-рекреационной деятельности Западного Казахстана. Туристско-

рекреационный потенциал.  Природные рекреационные ресурсы Западного Казахстана. Особенности рельефа,  

климата,  вод, органического мира   в  развитии туризма и рекреации. Природные зоны, туризм, рекреация. 

Объекты природного наследия, охраняемые территории. Памятники природы, истории, культуры. Историко- 

культурные рекреационные ресурсы Этнографические  особенности территории. Население. Уникальные  

объекты экономики, представляющие  туристский интерес. Туристско-рекреационный потенциал  

административных районов  Западного Казахстана. Туристско-рекреационный  потенциал городов. Современное 
состояние, проблемы и перспективы развития туристской отрасли  Западного Казахстана. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты: Инфраструктура туризма. Рекламно- информационная деятельность в туристском бизнесе 

Ожидаемые результаты обучения:  Знание основных терминов и понятии, применяемые при изучении  

туристско- рекреационной деятельности и туристско - рекреационного потенциала Западного Казахстана,  

представление об объектах природного и историко-культурного наследия; о современном состоянии и 

перспективах развития туризма  в регионе. Использование на практике  методику оценивания рекреационных 

ресурсах; знания  о туристских возможностях  территории, роли и значении природных и  социально- 

экономических  рекреационных ресурсах, составлять  картосхемы на основе сопряженного анализа различных 

карт, графиков, таблиц, справочного материала. Способность оценивать и сравнивать территории в плане 

развития туризма и отдыха; анализировать туристские возможности территорий; выявлять имеющийся 

туристско-рекреационный потенциал. Умения составлять сравнительную характеристику перспективным 
туристско-рекреационным территориям; определять  особенности  рекреационных  районов рассматриваемой 

территории, дать комплексную  характеристику отдельным территориям,   Умения  составлять  проекты 

туристских маршрутов, составлять характеристику охраняемым территориям, объектам природного и историко- 

культурного наследия,  использовать  литературу, материалы СМИ. 

 

11.1. Модуль - Туристский бизнес 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Гостиничное хозяйство 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: сформировать у студентов целостное представление о гостиничном хозяйстве, функциях 

и видах гостиниц, производственных помещениях и их оборудованиях, инженерно-техническом оборудовании 

гостиничного хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: роль и место дисциплины «Гостиничное хозяйство». Методы изучения, цель 

и задачи курса. Исторические корни индустрии гостеприимства. Мировая сеть отелей. Состояние и развитие 
гостиничного бизнеса в Казахстане. Назначение и особенности средств размещения. Понятие гостеприимства. 

Концепция и классы туристского размещения: гостиничные и внегостиничные комплексы. Регламентация и 

классификация гостиниц. Системы организации гостиниц. Системы классификации гостиниц, наиболее 

распространенные классификации. Система звезд, система букв, система корон, система разрядов и т.д. 

Требования, предъявляемые к аттестации гостиниц. 

Пререквизиты:  Основы предпринимательство и бизнеса, Основы туризмологии, Введение в специальность. 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сфера и туризма 

Ожидаемые результаты обучения: В результате освоение дисциплины студент имеет представление об 

организации гостиничного хозяйства, владеет умением организовать на базе туристкой организации 

маркетинговую деятельность, систему управления персоналом, навыками бизнеспланирования туристской 

деятельности, составления и работы с туристской документацией и проектирования туристских услуг, специфики 

гостиничного хозяйства. Понимает теории организации сервисного обслуживания в сфере предпринимательства, 
маркетинга взаимоотношений, возникающих между персоналом сферы услуг и потребителями,  теории и 

практики  сервиса с учетом национальных, региональных, этических, демографических и природно-

климатических особенностей обслуживания. Умение применять методы ведения гостиничного хозяйства в 

практической деятельности, особенности индивидуального обслуживания и сетевого маркетинга, деловые 

качества работника  сферы сервиса. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Конкурентноспособность туристских фирм 

Автор программы: Басшиева Ж.Қ. 

Цель изучения курса: Изучение и применение основных концепций и практических приемов современного 

маркетинга в организации туристических операций. 
Краткое содержание дисциплины: В данном курсе рассматриваются теоретические и методологические 

аспекты формирования конкурентных кластеров, мировой опыт развития кластеров; роль кластера в анализе 

конкурентоспособности государства, региона, промышленности как основы государственной политики и основы 

стимулирования инноваций; также определяются перспективы развития туристического кластера Казахстана и 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php
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генеральный план развития туризма в регионах Казахстана, сущность, структура, карта, классификация 

туристического кластера; 
Пререквизиты:  Основы предпринимательство и бизнеса, Основы туризмологии, Введение в специальность. 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сфера и туризма 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями маркетинга в туристическом бизнесе; В) 

Владеть знаниями для оценки маркетинга как важного компонента туристской системы; С) Анализировать 

ключевые характеристики маркетинга услуг в туристкой сфере; D) Применять ценовые технологии, влияющие 

на формирование цены в туристском бизнесе; Е) Приобрести практические навыки в сфере туристического 
бизнеса по организации маркетинговой службы в предприятиях данной отрасли. 

 

11.2.  Модуль - Ресторанно- гостиничный бизнес 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Гостиничный сервис 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса:  изложение теоретических положений и прикладных вопросов функционирования 

гостиничных предприятий, ознакомление студентов с современным рынком гостиничных услуг, основами 

организации функционирования гостиниц и гостиничных комплексов. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы организации гостиничного дела. История 

становления и развития гостиничного дела. Классификация гостиниц и других средств размещения. 

Характеристика основных групп гостиниц. Характеристика и тенденции развития мирового гостиничного 

комплекса Характеристика и тенденции развития мирового гостиничного комплекса. Организационно-

управленческая структура мирового гостиничного. Структура типового гостиничного предприятия. Предметно-

пространственная среда и дизайн гостиничного предпрятия.  Охрана труда и техники безопасности в гостиницах 
и иных средствах размещения. Гостиничный сервис и сфера туризма. Крупнейшие гостиницы Казахстана. 

Пререквизиты:  Основы предпринимательство и бизнеса, Основы туризмологии, Введение в специальность. 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сфера и туризма 

Ожидаемые результаты обучения: понимает основы теории и практики гостиничного сервиса; правильно 

оценивает структуру и динамику потребностей рынка; развивает способность организовывать предприятия 

различных типов и организационно-правовых форм; использует наиболее эффективные приемы менеджмента на 

основе современного информационного обеспечения - повышает социально-экономический статус и 

формировать благоприятный имидж предприятия. Владеет теоретическими знаниями об истории развития 

гостиничного хозяйства в Казахстане и за рубежом, об организационно-управленческой структуре мирового 

гостиничного комплекса, об основных службах гостиницы и особенностях взаимодействия этих служб; 

приобретает навыки эффективной коммуникации с клиентами в процессе осуществления гостиничной 
деятельности. Использет полученные знания в профессиональной деятельности; применяет методы 

теоретического и практического исследования в управлении, анализирует и интерпрерует полученные 

результаты в хозяйственной, управленческой деятельности гостиничного дела; применяет организационно- 

правовые и методические основы организации гостиничного дела; использует основополагающие документы, 

регламентирующие становление и развитие гостиничных предприятий; правильно оценивает структуру и 

динамику потребностей рынка; использует наиболее эффективные приемы менеджмента на основе современного 

информационного обеспечения,повышает социально-экономический статус и формировать благоприятный 

имидж предприятия и др.  

  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Ценообразование 

Автор программы: Кунуркульжаева Г.Т. 
Краткое описание курса: изучение закономерностей рыночной  экономики, учитываемых  при  расчете  цен  и  

тарифов  на  товары  и  услуги  в  важнейших  отраслях  и  сферах  экономики,  формирование  у  студентов  

систематизированных  знаний  об  уровнях,  динамике  и  структурах  цен,  принципах  и  факторах  

ценообразования,  основных  направлениях  использования  ценового  механизма  и  принципах  регулирования  

цен  в  рыночной  экономике. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические проблемы ценообразования в  условиях  рыночной  

экономики. Научные основы методологии ценообразования. Характеристика и виды цен и их классификация. 

Уровень, состав и структура цены и сущность ее элементов. Государственная ценовая политика в Казахстане. 

Антимонопольная политика в РК и цены. Государственное регулирование ценообразования в естественных  

монополиях. Опыт  ценообразования  и  регулирования  цен  в  зарубежных  странах. Ценовая  политика  фирмы. 

Основные стратегии ценообразования и этапы их  разработки. Внешнеторговые цены. Мировые цены и механизм  
их  формирования. 

Пререквизиты:  Основы предпринимательство и бизнеса, Основы туризмологии 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сфера и туризма 
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Ожидаемые результаты обучения: А) понять сущность основных подходов к управлению ценообразованием в 

фирме; В) усвоить основные принципы затратного и ценностного ценообразования; С) овладеть методами и 

приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на товар фирмы; анализа экономической 

приемлемости изменений цен; определения экономической ценности товара для потребителей; D) уметь 

формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; Е) четко представлять взаимосвязь 

ценообразования с другими элементами маркетинговой политики фирмы. 

 

12.1.  Модуль - Инфраструктура туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рекреационные ресурсы СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение  видов рекреационных ресурсы, характеристика  природных и социально-

экономических  рекреационных ресурсов, объектов природного и историко-культурного наследия  СНГ.  

Краткое содержание дисциплины: Рекреационные ресурсы: основные понятия, специфика, классификации. 

Представление о рекреационных ресурсах, объектах природного и историко-культурного наследия в странах 

СНГ. Условия и факторы развития туризма.  Природные рекреационные ресурсы. Особенности рельефа,  

климата,  вод, органического мира   в  развитии туризма и рекреации. Природные зоны, туризм, рекреация. 

Объекты природного наследия, охраняемые территории. Памятники природы, истории, культуры. Историко-

культурные  рекреационные ресурсы.Этнографические  особенности территории. Население. Уникальные  
объекты экономики, представляющие  туристский интерес. Рекреационные ресурсы регионов, городов. 

Рекреационные ресурсы и туризм. Современное состояние, проблемы и перспективы развития туристской 

отрасли  в СНГ. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты: Туристская инфраструктура. Рекламно- информационная деятельность в туризме. 

Ожидаемые результаты обучения:  Знание основных терминов и понятии,, применяемые при изучении  

рекреационных ресурсов СНГ;  иметь представление об объектах природного и историко-культурного наследия; 

о современном состоянии и перспективах развития туризма  в регионах.  Использование на практике  методику 

оценивания рекреационных ресурсах; знания  о туристских возможностях  территории, роли и значении 

природных и  социально- экономических  рекреационных ресурсах, составлять  картосхемы на основе 

сопряженного анализа различных карт, графиков, таблиц, справочного материала. Способность оценивать и 
сравнивать территории в плане развития туризма и отдыха; анализировать туристские возможности территорий; 

выявлять имеющийся ресурсы отдыха и туризма. Умения составлять сравнительную характеристику 

перспективным туристско-рекреационным территориям; определять  особенности  рекреационных  районов 

рассматриваемой территории; дать комплексную  характеристику отдельным территориям. Умения  составлять  

проекты туристских маршрутов; составлять характеристику охраняемым территориям, объектам природного и 

историко- культурного наследия;  использовать  литературу, материалы СМИ.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Инфраструктура туризма 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского предприятия, 
основных характеристик  инфраструктуры туризма, изучение понятия туристская инфраструктура, структура  и 

факторы  развития туризма. Классификации видов туристской  деятельности, типов размещения отдыхающих.  

Знание особенностей развития инфраструктуры туризма в Казахстане; типологии, классификации гостиниц, 

технологии обслуживания в гостиницах. 

Краткое содержание дисциплины: Производственная и социальная инфраструктура, их задачи и составные 

элементы. Общие тенденции развития сферы обслуживания в туризме. Роль туристской инфраструктуры в 

развитии туризма. Составляющие туристской инфраструктуры: база ночлега, база питания, транспортно-

коммуникационная база, сопутствующая база. Производственные объекты туристской сферы. Особенности 

развития инфраструктуры туризма в Казахстане. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры. 

Инвестиции в инфраструктуру туризма.  Средства размещения. Структура гостиничного хозяйства. 

Классификация гостиничного хозяйства. Средства транспорта. Вспомогательные объекты  туризма. 

Пререквизиты: Введение в специальность. Основы туризмологии 
Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы 

Ожидаемые результаты обучения: Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик  инфраструктуры туризма, знание основ «программы обслуживания», 

бизнес- плана туристской фирмы, способность  оценивать составляющие  туристской инфраструктуры.  Умения 

в области  составления  договоров  с предприятиями туристского бизнеса,   планирования и организации  работ  

с партнерами по туризму, в области  организации приема и отправки туристов, планирования и организации 

работы на транспортных маршрутах. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Рекламно-информационная деятельность в туристском бизнесе 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: дать студентам системное представление о рекламно-информационной деятельности в 

туристском бизнесе, как предмете их профессиональных обязанностей в процессе управления туристской 

структуры. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины системное представление о рекламно-

информационной деятельности в туристском бизнесе, как предмете их профессиональных обязанностей в 
процессе управления туристской структуры. Дается информация о рекламной деятельности и  формирование 

умения применять их на практике туристского бизнеса, эффективности применения на практике рекламных 

мероприятий с социальной и экономической целью. 

Пререквизиты: Введение в специальность,   Основы туризмологии, История туризма 

Постреквизиты:Оценочная деятельность в туристском бизнесе, Туристское страноведение 

Ожидаемые результаты обучения: знание  роли рекламно-информационной деятельности как одной из 

наиболее динамично развивающихся методов туристской деятельности, задачи развития рекламной деятельности 

в турисском бизнесе, видов и формы  рекламно-информационной деятельности. Умение  анализировать  

составляющихрекламно-информационной деятельности, обобщать  опыт деятельности национальных 

туристских администраций и предприятий сферы туризма по развитию рекламно-информационной 

деятельности, оценивания  проблем развития рекламно-информационной деятельности в республике с учетом 

специфики казахстанского туристского рынка. 
 

12.2. Модуль - Транспортная инфраструктура 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Природные рекреационные ресурсы СНГ. 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: изучение  видов рекреационных ресурсы, характеристика  природных рекреационных 

ресурсов, охраняемых природных территорий,  объектов природного наследия  СНГ.  

Краткое содержание дисциплины:  Рекреационные ресурсы: основные понятия, специфика, классификации. 

Представление о рекреационных ресурсах, объектах природного наследия в странах СНГ. Условия и факторы 

развития туризма.  Природные рекреационные ресурсы. Особенности рельефа,  климата,  вод, органического 
мира   в  развитии туризма и рекреации. Природные зоны, туризм, рекреация. Охраняемые территории. Объекты 

природного наследия, охраняемые территории. Памятники природы. Рекреационные ресурсы регионов, городов. 

Рекреационные ресурсы и туризм. Современное состояние, проблемы и перспективы развития туристской 

отрасли  в СНГ. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии.  

Постреквизиты: Туристская инфраструктура. Рекламно- информационная деятельность в туризме. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание основных терминов и понятии,  по курсу, применяемые при 

изучении  рекреационных ресурсов СНГ;  иметь представление об объектах природного наследия; о современном 

состоянии и перспективах развития туризма  в регионах СНГ. Использование на практике  методику оценивания 

рекреационных ресурсах, знания  о туристских возможностях  территории, роли и значении природных 

рекреационных ресурсах, составлять  картосхемы на основе сопряженного анализа различных карт, графиков, 
таблиц, справочного материала. Способность оценивать и сравнивать территории в плане развития туризма и 

отдыха, анализировать туристские возможности территорий; выявлять имеющийся ресурсы отдыха и туризма. 

Умения составлять сравнительную характеристику перспективным туристско-рекреационным территориям; 

определять  особенности  рекреационных  районов рассматриваемой территории; дать комплексную  

характеристику отдельным территориям.   Умения  составлять  проекты туристских маршрутов; составлять 

характеристику охраняемым территориям, объектам природного наследия;  использовать  литературу, материалы 

СМИ.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Транспортная инфраструктура 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: изучить место и роль транспорта в экономике, условия  и факторы  развития транспорта, 
состав и структуру  транспортной инфраструктуры, основных характеристик  инфраструктуры  транспорта, 

классификации видов транспорта, типов и средств  перевозки. 

Краткое содержание дисциплины: Транспортная  инфраструктура, их задачи и составные элементы. Структура 

транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды транспорта и 

туризм. Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты туристской сферы. 

Особенности развития инфраструктуры туризма в Казахстане. Проблемы и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры. Инвестиции в инфраструктуру транспорта. 

Пререквизиты: Введение в специальность. Основы туризмологии 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы 
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Ожидаемые результаты обучения: Знает виды, свойства и взаимодействие элементов транспортной 

инфраструктуры, и их влияние на перевозочный процесс.  Умеет  анализировать  результаты  автотранспортной  

деятельности  до  и  после изменения транспортной инфраструктуры;  Владеет знанием о свойствах и 

взаимодействии элементов транспортной инфраструктуры, и их влиянии на перевозочный процесс. Умеет 

планировать  и организовыват работы на транспортных маршрутах. Определяет роли транспорта и транспортного 

комплекса в экономике страны и в туристском бизнесе, умеет выявлять особенности использования 

транспортных средств при туристских путешествиях, преимуществ и недостатков основных видов транспорта,   

знает особенностей правового регулирования и правовых основ организации туристских перевозок, особенности 
организации обслуживания и туристских перевозок на основных видах транспорта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Организация рекламной деятельности 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: формирование у студентов всесторонних знаний, практических навыков решения 

конкретных задач в области организации рекламной деятельности по отраслям и сферам применения 

дисциплины Рекламная деятельность изучает экономическую сущность совокупности процессов организации 

рекламной деятельности на предприятиях сферы торговли, а также оценки результативности всех этих 

процессов.  

Краткое содержание дисциплины: Организационные формы управления рекламной деятельностью 

коммерческих предприятий. Определение, типы, роли и функции рекламы. Субъекты рекламной деятельности: 
понятие, виды (рекламодатели, реклам производители, реклам распространители, реклам получатели- 

потребители рекламы), их характеристика. История рекламы и особенности современного рынка рекламы. Общее 

представление о развитии рекламы за рубежом. Этапы развития. Реклама и технический прогресс. Мировой 

рынок рекламы. Роль и значение рекламы в современных условиях. Государственное регулирование рекламной 

деятельности: Специфичные требования к рекламе отдельных товаров. Ответственность участников рекламного 

процесса за ненадлежащую рекламу. Средства рекламы: понятие, назначение, классификация. Печатные СМИ: 

понятие, виды. Газеты и журналы: их использование для распространения рекламы. Преимущества и недостатки 

рекламы в газетах и журналах. Электронные средства массовой информации: понятие, назначение, виды. Реклама 

на телевидении: понятие, виды. Использование телеэфира для распространения рекламы. Особенности 

телевизионной рекламы, ее преимущества и недостатки. Аудиореклама: понятие, виды. Использование 

радиовещания в рекламных целях. Преимущества и недостатки радиовещания. Интернет-  реклама: особенности 
использования. Средства наружной рекламы: понятие, виды, классификация. Наружная реклама. Классификация. 

Преимущества и недостатки наружной рекламы. Типы наружных рекламных сооружений. Реклама на 

транспорте. Преимущества и недостатки. Обзор «внутренней» и «внешней» рекламы. Аудио реклама. 

Эффективность рекламы: понятие. Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы.  

Пререквизиты: Введение в специальность,   Основы туризмологии, История туризма 

Постреквизиты:Оценочная деятельность в туристском бизнесе, Туристское страноведение 

Ожидаемые результаты обучения: Знает историю возникновения, развития и совершенствования рекламы; 

Участвует в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых решений  

Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях  и готовностью нести за них ответственность. 

Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использует информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Работает в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планируют повышение 

квалификации. Соблюдает действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, 

а также стандартов, технических условий анализирует эффективность применения различных средств рекламы; 

разрабатывае макеты рекламных сообщений.  
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дисциплины 
Наименование дисциплины 
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10.1. Модуль - Микроэкономика социальной сферы и туризма,  15 кредитов 

БД ВК MSST 4221 Микроэкономика социальной сферы и туризма 7 5 

БД ВК RB 4222 Ресторанный бизнес 7 5 
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БД ВК OVDT 4223 Оформление визовой документации в туризме 7 5 

10.2. Модуль -Микроэкономика социальной сферы, 15 кредитов 

БД ВК MSS 4221 Микроэкономика социальной сферы  7 5 

БД ВК IPT 4222 Индустрия питания в туризме 7 5 

БД ВК DPP  4223 Деловые переговоры и переписка 7 5 

10.3. Модуль -Качество туристских услуг, 15 кредитов 

БД ВК KTU 4221 Качество туристских услуг 7 5 

БД ВК OG 4222 Обслуживание в гостинице 7 5 

БД ВК ST 4223 Статистика туризма 7 5 

14 Модуль- Туристское страноведение и этикет, 13 кредитов 

ПД ВК ТС 4308 Туристское страноведение 7 5 

ПД ВК СТТ 4309 Цифровые технологии в туризме 7 4 

ПД ВК ЕЕТ 4310 Этика и этикет в туризме 7 4 

15.1. Модуль-  Основы научного исследования туризма, 24 кредитов 

ПД КВ ONIT 3311 Основы научного исследования туризма  6 4 

ПД КВ TRM 4312 Туристские регионы мира 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломна практика 8 5 

15.2.  Модуль - Научные исследования туризма, 24 кредитов 

ПД КВ NIT 3311 Научные исследования туризма 6 4 

ПД КВ TPM 4312 Тематические парки мира 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломна практика 8 5 

15.3.  Модуль – Теория и методология туризма, 24 кредитов 

ПД КВ TMT 3311 Теория и методология туризма 6 4 

ПД КВ SM 4312 Столицы мира 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД  Преддипломна практика 8 5 

 

10.1.  Модуль - Микроэкономика социальной сферы и туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микроэкономика социальной сферы и туризма 

Автор программы: Игильманова С.И. 

Цель изучения курса: дать студентам представление об экономике фирмы, специфике фирмы в различных 

рыночных структурах, механизме функционирования рынка факторов производства, действиях ключевых 

игроков в микроэкономике, действиях фирмы в условиях зрелой и несовершенной конкуренции; уметь 

самостоятельно анализировать деятельность ключевых участников рынка, используя методы экономико - 

математического моделирования. 

Краткое содержание дисциплины: Современная микроэкономика - это наука об оптимальной работе субъектов 
рынка - домохозяйств и фирм с ограниченными экономическими ресурсами. Это позволяет понять цель 

хозяйственной деятельности домохозяйств, фирм, а также их экономические связи, а также координацию и 

взаимодействие на рынке.В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика социальной сферы и туризма» 

основные субъекты рынка - действия потребителей и производителей, зрелая конкуренция, монополия, 

монополистическая конкуренция, действия фирмы в олигополии, а также механизмы факторов производства на 

рынках, уязвимости рынка. Рассматривается роль государства в регулировании. 

Пререквизиты: Управление персоналом в туризме. Гостиничное хозяйство. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание механизма ценообразования на туристическом рынке, 

эффективной организации производства услуг, увеличения прибыли и его применения в профессиональной 

практике; В) анализ хозяйственной деятельности участников рынка в сфере туризма и социальной сферы, в 
частности, спроса и предложения в отрасли, факторов, влияющих на них, на основе которых можно сделать 

выводы; С) уметь рационально использовать имеющиеся ресурсы; Д) использование факторов, формирующих и 

стимулирующих спрос, в частности, повышение качества услуг, эффективное ценообразование, реклама; Е) 

умение рисковать, быть гибким, управлять рисковыми ситуациями и изменениями в своей деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ресторанный бизнес  

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна  
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Цель изучения курса: Студенты должны быть готовы к любым трудностям в процессе общения с клиентами, 

знать психологию личности, предвидеть новые тенденции, новые проблемы и любые другие изменения рынка, а 

также правильно на них реагировать. 

Краткое содержание дисциплины: Изучаются цели и задачи ведения ресторанного бизнеса в туристской сфере, 

система ресторанов различных типов, особенности ведения ресторанного бизнеса среди других сфер туристской 

деятельности. 

Пререквизиты: Управление персоналом в туризме. Гостиничное хозяйство. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: Знает Основные понятия туристской формальности, правила оформления 

визовых документов и страховых полисов. При изучении дисциплины ресторанный бизнес обучающийся 

знакомится с системой ресторанов различных типов по ресторанному хозяйству,  охватом туристов 

общественным питанием в любых  турах, изучает последовательность классификации ресторанного бизнеса. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Оформление визовой документации в туризме 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: подготовка менеджеров туристских организаций к работе с законодательной базой, и 

корректному ведению всей сопутствующей в данной сфере документации, формирование представлений о 

процессе создания визово-паспортной системы. Формирование профессионального, конкурентоспособного 

специалиста в современных условиях.    

Краткое содержание дисциплины: Изучаются цели и задачи паспортных и визовых формальностей и 

туристских формальностей, виды и порядок их оформления, правила получения казахстанских виз, правила 
оформления виз, Шенгенского соглашения и международных организаций. Обязанности и ответственность 

руководителя туристической группы заграничного следования, изучение безопасности путешествий. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Планирование и организация туристского 

бизнеса.  

Постреквизиты:  Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Знает теоретические основы организации визовых центров республики 

Казахстан, оформления паспортных и визовых документов Знает эволюцию паспортной и визовой системы, 

становление визового режима Республики  Казахстана с другими странами владеет теоретическими основами 

таможенного оформления и декларирования, теоретические основы процесса и технологии создания паспортно-

визовых документов. осуществляет корректную работу с нормативной документацией, заполняет декларации, 

визовые анкеты, бланки и заявления; Умеет анализировать современное состояние работы визовой и паспортной 
систем Республики Казахстан и иностранных государств; формирует систему знаний по визовой работе в 

туризме, безопасности путешествий, страхования походов. 

 

10.2. Модуль - Микроэкономика социальной сферы 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Микроэкономика социальной сферы 

Автор программы: Игильманова С.И. 

Цель изучения курса: рассмотрение теоретических условий микроэкономики в туризме в рамках комплексной 

и легализованной системы, а также базового образования для применения современных принципов 

микроэкономики в практической предпринимательской деятельности.. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности социальных типов туристических предприятий и их 

взаимосвязи со смежными отраслями экономики, условия микроэкономического развития туризма, знания, 

позволяющие провести практический анализ факторов, способствующих его микроэкономической социальной 
сфере. Изучает использование методологического и методологического аппарата социальной сферы в 

производственной и социальной инфраструктуре. 
Пререквизиты: Управление персоналом в туризме. Гостиничное хозяйство. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование у студентов фундаментальных знаний теории 

микроэкономики; В) понимать методологические принципы анализа микроэкономических моделей; С) 

использовать теоретические знания на практике; Д) принимать рациональные решения в ходе своей 

профессиональной деятельности; Е) определять и регулировать совокупность факторов производства, фондов 

обращения и нематериальных активов, доходов, полученных в результате реализации туристского продукта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:  Индустрия питания в туризме 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: формирование у студентов комплекса основных знаний и умений в области организации 

и менеджмента процесса предоставления услуг питания на предприятиях различных типов.  
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Краткое содержание дисциплины: Основы организации предпринимательской деятельности в общественном 

питании. Организационная структура предприятия общественного питания. Снабжение предприятий 

общественного питания. Вспомогательные службы предприятий питания. Производственная деятельность в 

общественном питании. Организация обслуживания потребителей. Банкетные услуги. Технология и 

организация. Организация обслуживания различных контингентов потребителей. Маркетинг услуг питании.  

Изучение правил предоставления услуг питания на территории РК; принципов деления предприятий 

общественного питания на различные типы и классы; организационно-производственные и управленческие 

структуры предприятий питания, формы и методы организации услуг питания на предприятиях различных типов, 
а также маркетинговые методы продвижения услуг питания. 

Пререквизиты: Гостиничное хозяйство, Инфраструктура туризма, Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения:  Знание основ организации производства и реализации услуг на 

предприятиях питания, техники и технологии организации процессов производства, реализации и обслуживания 

на предприятиях питания; умение проанализировать бизнес-процессы оказания услуг общественного питания, 

создать комфортные условия процесса взаимодействия с потребителем услуг общественного питания; владения 

принципами формирования ассортимента и правилами оказания услуг общественного питания, технологиями 

создания бизнеса в сфере питания, методами организации управления процессом оказания услуг общественного 

питания, навыками реализации форм обслуживания на предприятиях общественного питания, принципами 

формирования ассортимента и правилами оказа  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Деловые переговоры и переписка 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: Закрепление, углубление и совершенствование приобретенных навыков  делового 

общения с особым акцентом на письменную ния услуг общественного питания. информационную деятельность, 

а также диалогическую и монологическую речь с использованием наиболее употребляемых 

лексикограмматических средств в стандартных коммуникативных ситуациях официального и неофициального 

общения.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие, сущность и структура коммуникации. Самопрезентация. Стили, 

модели и формы делового общения. Деловое письмо и его структура. Устройство на работу. Манипулирование в 

деловом общении. Способы воздействия на личность. Командообразование. Навыки работы в команде. Спор, 
дискуссия, полемика в деловом общении. Конфликты в организации. Имидж организации. Терминологический 

словарный запас по маркетингу, менеджменту.Совершенствование умения достаточно уверенно пользоваться 

наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средствами во всех видах речевой 

деятельности: устной - восприятии на слух( аудировании , чтении и письме). Развитие умения самостоятельно 

работать с научной литературой  с целью получения профессиональной информации. Создание высокой 

мотивации содействовать налаживанию не только деловых контактов, но также межкультурных связей. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Деловой туризм. Курортное дело 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: теоретическое освоение коммуникационных процессов управления; 

улучшенные навыки позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления коммуникативных 

барьеров, личного влияния; владение теорией и практикой ведения деловых переговоров, их организации и 
подготовки (в том числе с зарубежными партнерами); применение навыков психологии делового общения, 

тактических приемов на переговорах и техники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; 

теоретическое и практическое применение методики организации и проведения деловых совещаний, 

официальных приемов, брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации; 

решение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового общения. 

 

10.3. Модуль  - Качество туристских услуг 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Качество туристских услуг 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: изучение необходимых стандартов и правил сертификации туристских услуг, нормативно 
- правовых документов, а также подходов и критериев оценки эффективности предоставляемых услуг. 

Обеспечение у будущих специалистов теоретических основ и практических навыков по разработке, организации 

и внедрению системы качества во всех сферах деятельности предприятий индустрии туризма. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация показателей качества и методы их определения. 

Нормативно - правовое обеспечение качества услуг. Эволюция подходов к управлению качеством в Казахстане 

и за рубежом. Квалификация персонала. Надежность. Доступность. Характеристика материального обеспечения. 

Продукция как составная часть услуги туризма. Конкурентоспособность и качество как фактор успеха 

предприятия индустрии туризма. Принципы менеджмента качества. Управление качеством туристских услуг.  
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Пререквизиты: Основы туризмологии, Гостиничное хозяйство, Организация и планирование туристского 

бизнеса 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: знание теоретических основ внутреннего маркетинга, основных тенденций 

и направлений применения внутреннего маркетинга в сфере услуг, специфику внутреннего маркетинга услуг 

индустрии гостеприимства; сегментирование внутреннего рынка предприятий гостеприимства,  применение 

методов определения удовлетворенности работников системой внутреннего маркетинга; владение навыками 

формирования эффективной системы внутреннего маркетинга на предприятии, навыками разработки методов 
внутренней коммуникации с целью продвижения ценностей предприятия для повышения качества обслуживания 

клиентов, приемами внутреннего маркетинга для эффективного обслуживания клиентов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Обслуживание в гостинице 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: подготовка к практической эффективной профессиональной деятельности в гостиничных 

комплексах и иных средствах размещения, оказание услуг размещения и питания, организация эффективной 

деятельности гостиничных комплексов и иных средств размещения, оказание услуг размещения и питания. 

Краткое содержание дисциплины: Правовое обеспечение гостиничной индустрии. Основы стандартизации в 

сфере гостиничной  индустрии. Правовые основы охраны труда. Правовые основы соблюдения требований 

охраны здоровья, санитарии и гигиены в профессиональной отрасли. Система классификации  гостиниц и иных 
средств размещения. Стратегическое планирование и прогнозирование в гостиничной индустрии. Основы 

конфликтологии и психологии в профессиональной сфере  Профессиональный этии деловое общение. 

формационное обеспечение профессиональной деятельности. Методы оценки профессиональной деятельности. 

Основы организации профессиональной деятельности. Методы и формы управления. Общая характеристика 

гостиничных сооружений. Технология обслуживания в гостинице. Структура туристско-гостиничного комплекса. 

Организация питания в гостиницах. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства. Новые виды и формы 

обслуживания туристов в гостиницах. 

Пререквизиты: Экскурсоведение. Основы туризмологии. Гостиничное хозяйство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: знает систему стандартов профессиональной отрасли; законодательство и 

нормативно-правовые акты, обеспечивающие деятельность гостиниц и других средств размещения; основы 
систему управления в профессиональной отрасли, основы экономической составляющей деятельности 

предприятий гостиничной сферы; основы делового общения и этика; основы конфликтологии. Умеет 

разрабатывать алгоритмы технологических, информационных и трудовых процессов подразделений гостиниц и 

других средств размещения в соответствии с требованиями потребителя и правовой базы профессиональной 

деятельности; планирует производственно-технологическую деятельность гостиниц и других средств 

размещения; осуществляет координацию деятельности подразделений и  мониторинг гостиниц и других средств 

размещения; проектирует инновационный гостиничный продукт. Владеет современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями в гостиничной деятельности, в том числе по охране труда; методикой 

определения плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения 

гостиничной деятельности;  владеет основами оценки эффективности производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других средств размещения; имеет навыки сбора, анализа и обобщения зарубежного и 
отечественного опыта гостиниц и других средств размещения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Статистика туризма 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса: комплексное изучение статистических показателей рынка туристских услуг на основе 

методологических  рекомендаций Всемирной торговой организации и опыта ведущих стран мира; формирование 

у студентов системы знаний в области теории и практики применения статистических методов в сфере 

деятельности туристского предприятия.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики туризма. Понятие статистики туризма. 

Предмет, объект и задачи статистики туризма. Методология статистики туризма. Понятие туризма и основные 

термины: туристский интерес, статистическая совокупность, единицы статистической совокупности, признак и 
вариация, статистический показатель. Статистическая информация.  Классификация статистической 

информации.  Источники получения статистической информации.  Распространение статистической информации 

Система показателей статистики туризма, методика их расчета и анализа. Понятие, программно-

методологические вопросы и организационные формы статистического наблюдения.  Формы, виды и способы 

статистического наблюдения.  Точность наблюдения.Обработка данных статистического наблюдения.Сводка и 

группировка статистической информации.  Ряды распределения.  Табличное и графическое представление 

статистических данных.  Группировки и классификации, используемые в туризме. Анализ международного и 

внутреннего туризма с помощью обобщающих аналитических показателей.  Сезонные колебания в туризме. 
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Современные направления развития статистики туризма. Экономическая эффективность развития туризма. 

Показатели развития туризма.  Статистическая отчетность предприятия туристкой индустрии. 

Пререквизиты: Управление персоналом на туристских предприятиях. Экономическая и социальная география 

мира. Деловой туризм. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: знает основные понятия и категории туризма, принципы современной 

организации статистических служб, категории и понятия статистики; умеет проводить статистический анализ 

посетителей, эффективности функционирования средств размещения, туристского потребления; организовать 
наблюдение, строить статистические графики и таблицы, анализировать массивы статистических данных, 

интерпретировать статистические показатели; формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа.  

владеет методами организации сбора, обработки данных (материалов) статистического наблюдения, их анализа 

с помощью обобщающих показателей, методов статистического моделирования и прогнозирования.  

 

14 Модуль- Туристское страноведение и этикет 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Туристское страноведение 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: комплексное изучение туристской привлекательности стран и их районов, 

систематизация разнообразных данных об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социально-
политической организации. 

Краткое содержание курса: методологические основы страноведения, образ страны и комплексная 

страноведческая характеристика, глобальные пространственные структуры в страноведении. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать социальноэкономическую специфику ведущих государств 

мира и уметь устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной деятельностью 

субъекта туристской индустрии, а также владеть основами туристской регионалистики. 

Пререквизиты: Основы туризмалогии, Введение в специальность, Гостиничное хозяйство 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  социально-экономическую специфику развития стран мира;  основную 

географическую номенклатуру (страны и столицы государств). уметь:  устанавливать систему взаимосвязей 

между природной средой, географическим положением, экономическим и социально-культурным развитием 

стран мира.  решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий по исследованию страноведческой информации и проектированию туристских продуктов; владеть:  

методами интерпретации страноведческой информации с учетом задач туристской индустрии;  методами 

продвижения и реализации туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Цифровые технологии в туризме 
Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: сформировать у обучающихся знания об информационных технологиях применяемых в 

сфере туризма и компетенций для использования информационных технологий в работе туристических 

предприятий. 

Краткое содержание курса: информатизация как один из факторов глобализации мировой экономики, 

компьютерные сети как ключевое средство современной коммуникации, роль и значение ИТ для туристического 

бизнеса, стандартное программное обеспечение офиса туристического предприятия, оборудование и 

информационные системы управления компании  

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии, Гостиничное хозяйство 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  знать:  тенденции развития информационных технологий в туризме и 

принципы оценки эффективности применения ИТ-продуктов;  стандартные характеристики компьютерных 

систем и программного обеспечения, применяемых на туристских предприятиях;  принципы разработки 

политики информационной безопасности туристской фирмы. уметь:  составлять базы данных для управления 

деловыми процессами туристской фирмы с учетом принципов качественной обработки информации и 

библиографической культуры описания источников;  пользоваться стандартными программами бронирования 

и конструирования турпродуктов, применяемыми в туриндустрии;  разрабатывать проекты медиапродуктов для 

социальных сетей, деловых презентаций с использованием компьютерных технологий. владеть:  навыками 

поиска, анализа и обработки научно-технической информации в сфере туризма;  технологиями самообразования 

и развития профессиональной квалификации за счет информационных ресурсов веб-пространства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Этика и этикет в туризме 
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Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: формирование профессиональных качеств выпускника, ориентированных на 

эффективное, основанное на этических принципах и нормах, системы общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в сфере культурно-

образовательного туризма, а также дальнейший личностный и профессиональный рост.  

Краткое содержание курса : "Этика и этикет в туризме" формируются следующие компетенции: -готовность 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; -
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру. -способность формировать художественно-

культурную среду. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Основы туризмологии 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  освоения содержания дисциплины «Этика и этикет в туризме» студент: - 

Формулирует основные принципы профессиональной этики и правила Кодекса специалиста в сфере 

социокультурного сервиса и туризма; - Оценивает этапы динамики развития науки этики как совокупности 

моральных норм и правил, особенности профессиональной этики; - различает и применяет в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, к 

обществу, окружающей среде, соблюдать нормы социального поведения; - аргументирует и поддерживает 

модели деловой коммуникации; - критический  оценивает свое поведение и поведению коллег в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики и должностными инструкциями. - применяет передовые технологии 

выстраивания деловых отношений, формирования благоприятного имиджа работника культурно-

познавательного туризма; - практикует применениями технологии  для улучшения морально-психологического 

климата в коллективе и способами устранения конфликтных ситуаций;  

 

15.1. Модуль-Основы научного исследования туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы научного исследования туризма  

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: формирование знаний о становлении и развитии туризма как науки, изучение теоретико-
методологических  основ туризма.  

Краткое содержание дисциплины: Становление и развитие туризма как науки. Возникновение и развитие 

отечественной школы рекреационной географии.  Концептуальные рамки туризма. Ресурсы и инфраструктура 

туризма. Пространственная организация туризма. Методологические подходы к исследованию туристской 

деятельности. Практические основы научных исследований в туризме. Методики организации экскурсий и 

методы, сберегающие здоровье. 

Пререквизиты: Экскурсоведение. Основы туризмологии. Основы туристско-краеведческой работы. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Знать концептуальные аспекты туризма, ресурсов и инфраструктуры 

туризма; объекты научных исследований туризма;  структуру, формирование и развитие  пространственной 

организации туризма. Использовать анализирует современные проблемы и  тенденции развития туризма; 
оценивает значимость научных исследований творческой деятельности специалистов в туризме, использовать 

знания по поиску рациональных путей решения многоплановых исследовательских задач   в области туризма. 

Способность проведению поиска данных для решения  поставленных задач в производстве туристской отрасли; 

выделять основные периоды   истории развития туризма; выделять основные периоды   истории развития 

туризма. Умения демонстрировать правильное применение общенаучных методов в исследованиях туристской 

деятельности. Умения  применять практические методы в формировании и продвижении туристского продукта; 

проводить экскурсии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Туристские регионы мира 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна  

Цель изучения курса: характеристика современной географии международного туризма и перспектив его 

развития в постиндустриальную эпоху, рассматрение локализации объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

освещение культурно-исторического подхода к туристскому районированию  
Краткое содержание дисциплины:  дается описание объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по 

туристским регионам мира. Большинство объектов культурного наследия – памятники архитектуры, поэтому в 

пособии особое внимание уделено истории мировой архитектуры, а также национальным особенностям 

народного зодчества и градостроительного искусства. 

Пререквизиты: Рекреационная география, Всемирное природное наследие, География международного туризма 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
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Ожидаемые результаты обучения: понимание возникновения исторических, природных, культурных 

предпосылок к формированию мировых туристических центров; функциональные различия среди мировых 

туристических центров; факторах производства туристского продукта. Обладание теоретическими знаниями об 

объекте, предмете, задачах и методах исследования географии туризма как самостоятельной дисциплины. 

Представление об основных моделях и концепциях развития географии туризма на разных исторических этапах. 

Cоставление  туристской страноведческой характеристики отдельных центров, стран и регионов. 

 

15.2. Модуль - Научные исследования туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Научные исследования туризма 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: изучение теоретико-методологических  основ туризма.  

Краткое содержание дисциплины: Историки научных знаний о рекреации и туризме в XIX - начале ХХ веков.  

Развитие отечественной школы рекреационной географии.  Концептуальные рамки туризма. Ресурсы и 

инфраструктура туризма. Пространственная организация туризма. Методологические подходы к исследованию 

туристской деятельности. Практические основы научных исследований в туризме. Применение психологических 

методов при исследованиях в туризме. Методики организации экскурсий и методы, сберегающие здоровье. 

Пререквизиты: Экскурсоведение. Основы туризмологии. Основы туристско-краеведческой работы. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: Понимает сущность туризма как науки, социальную значимость ее в своей 

будущей профессии, иметь представление о концептуальных аспектах туризма, ресурсов и инфраструктуры 

туризма. Использует знания по применению частных методов при исследованиях в туристской деятельности, 

оценивает логику становления и развития отечественной школы рекреационной географии, использует знания 

по поиску рациональных путей решения многоплановых исследовательских задач   в области туризма,  понятия 

и принципы международного сотрудничества в туризме. Имеет способность  применению основных понятий и 

терминов по курсу, объектов научных исследований туризма, решению  поставленных задач в туристской 

отрасли. Умеет  выделять основные этапы формирования научных знаний о рекреации и туризме в XIX - начале 

ХХ веков; демонстрирует правильное применение общенаучных методов в исследованиях туристской 

деятельности. Умеет  использовать методы научного прогнозирования в туризме, использовать  литературу, 

материалы СМИ. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тематические парки мира 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна  

Цель изучения курса: изучение экономико- географических особенностей развития ТП в мире с начала их 

выделения как самостоятельных объектов рекреации (конец XVI в.) до превращения их в туристские кластеры и 

самостоятельные направления, влияющие на географию туристских потоков в мире. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия ТП и анализ роли последних в развитии новых форм 

туристско-рекреационной деятельности, выделение пространственно-структурных сдвигов в развитии ТП со 

времени их зарождения (конца XVI в.) до настоящего времени и обусловивших их факторов,  особенности  

выявления условий широкого распространения ТП в мире во второй половине XX в., принципов их организации, 
региональных особенностей, рассмотрение ТП как туристского кластера и одновременно как катализатора 

развития туристских кластеров,  выявление особенностей трансформации ТП под воздействием экономических 

и социальных факторов и оценка динамики их развития в мире и регионах. Теоретические и концептуальные 

работы отечественных и зарубежных исследователей в области экономической и социальной географии и 

мирового хозяйства. 

Пререквизиты: География международного туризма, Экскурсоведение. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: Знает  специфику развития тематических парков– объективного процесса, 

отражающего  эволюцию туристских предпочтений и взглядов специалистов в области стратегического развития 

территорий. Понимает крупные ТП с миллиардными доходами являются одними из основных распространителей 

инноваций в туризме. Знает путей отдыха в  парках, совмещая в себе развлекательный и познавательный 

элементы, охватывает большой круг посетителей и соответствует потребностям современного человека, являясь 
чрезвычайно перспективным направлением в туристической деятельности.  

 

15.3.  Модуль - Теория и методология туризма 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Теория и методология туризма 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: формирование знаний о рекреации и туризме  по основным этапам истории развития 

общества; приобретение знаний  о методологических подходах и инструментах анализа туристско - 
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рекреационных систем, эволюции научных представлений о рекреации и туризме и научной систематизации 

теоретических и методологических нововведений в разных направлениях в истории туристско-рекреационных 

учений.  

Краткое содержание дисциплины: Роль туризма в экономике различных государств.  История развития 

туризма. Рекреация и туризм как объект междисциплинарных исследований. Территориально-рекреационные 

системы. Рекреационная география и география туризма. Туристско-рекреационные ресурсы. Туризм как 

система: методология исследования. Истоки научных знаний о рекреации и туризме в XIX - начале ХХ веков. 

Возникновение и развитие отечественной школы рекреационной географии. Современные туристско-
рекреационные концепции и гипотезы. Применение общенаучных методов в исследованиях туристской 

деятельности.     Моделирование как метод исследования реальных процессов в туризме.  Научные исследования 

творческой деятельности специалистов в туризме.  Развитие творческой деятельности в туризме.   Творческое 

начало научных исследований в туризме.  Методики, используемые в международном туристском 

сотрудничестве.  Факторы, воздействующие на международное сотрудничество в туризме.  Методы научного  

прогнозирования в туризме.  

Пререквизиты: Основы предпринимательской деятельности туризма, Менеджмент туризма, Маркетинг туризма 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения. Знает цель, задачи и проблемные аспекты изучаемой дисциплины; 

современный понятийный аппарат туристско-рекреационных исследований; основные концепции и гипотезы в 

области теории и методики туризма. Использует знания о рекреации и туризме  по основным этапам истории 

развития общества; методический инструментарий изучения рекреации и туризма. Умеет способность 
комплексно анализировать проблемы развития туризма и рекреации, вести поиск рациональных путей решения 

многоплановых исследовательских задач в области истории и методологии науки о туризме;  использовать 

методы исследований. Умеет анализировать взгляды на сущность учения о рекреации и туризме; 

демонстрировать правильное применение общенаучных методов в исследованиях туристской деятельности. 

Умеет формировать банк данных объектов по курсу, работать с учебной, научной, справочной литературой. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Столицы мира  

Автор программы:  Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: определить  место и роль столиц стран мира, изучить  географические, геополитические,  

исторические особенности, функции и  классификации столиц мира. 

Краткое содержание дисциплины:  Столица - главный политический центр государства, ее название и статус. 

Место и роль столиц в странах и регионах мира. Управление политической, социальной, культурной и 
экономической жизнью страны. Политические функции столицы. Классификации столиц. Классификации 

столиц по географическому положению, в зависимости от функции, по историческим особенностям. 

Традиционные, культурные столицы. Туризм и достопримечательности столиц. Столицы стран по регионам 

мира. Современное состояние и перспективы развития столиц. 

Пререквизиты: Политология. Экскурсоведение. Традиции народов мира 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: Знает основные термины и понятия по курсу, географические, 

геополитические,  исторические особенности столиц;  имеет представление об объектах историко- культурного 

наследия; о современном состоянии и перспективах развития столиц в странах мира. Использует на практике 

знания  о социально-экономических возможностях  территории, роли и значении столиц стран, составлять  

картосхемы на основе сопряженного анализа данных, различных карт, графиков, таблиц, справочного материала. 

Имеет способность оценивать и сравнивать уровень развития, потенциал столиц стран, умеетанализировать 
имеющиеся ресурсы туризма. Умения обощать и систематизировать  современную информациию о тенденциях 

и проблемах развития столиц; давать комплексную  характеристику  столицам, отдельным территориям. Умеет  

составлять характеристику объектам историко- культурного наследия,  разрабатывать  программы, проекты 

туристских маршрутов, использовать  литературу, материалы СМИ.  
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