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ТҮСІНІК ХАТ 

 

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

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! 
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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. (1.09.2020 жылғы №372 өзгертулермен 

және толықтырулармен). 

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. 

(24.12.2020 жылғы №539 өзгертулермен және толықтырулармен). 

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

 

5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми Кеңесінің шешімдері.  

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, 2021 ж.). 
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ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01601-ТАРИХ  

1 курс 
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2 Модуль - Қоғамдық-ақпараттық пәндер, 21 кредит 

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5/5 

БП ЖК KTP 1201 Қосалқы тарихи пәндер 1 6/6 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5/5 

ЖБП МК AKT 1104 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5/5 

3. Модуль - Әлеуметтік-саяси пәндер және археология, 23 кредит 

ЖБП МК ASBM 1105 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (саясаттану, әлеуметтану, 

психология, мәдениеттану) 
1,2 8/8 

ЖБП Dsh 1106 Дене шынықтыру 1-4 8/8 

БП ЖК Arh 1203 Археология (ағылшын тілінде) 2 5/5 

БП   Оқу (археологиялық) практикасы 2 2/2 

 

2 Модуль - Қоғамдық-ақпараттық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Қосалқы тарихи пәндер 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курстың қысқаша мақсаты: қосалқы тарихи пәндердің теориялық негіздерін оқу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Хронология, метрология, топонимика, геральдика, нумизматика, тарихи 

география, ономастика және т.б. теориялық негіздерін оқу. Қосалқы тарихи пәндердің даму тарихы. 
Метрикалық өлшеудің түрлі жүйелері. Методология. Жалпылама өзара байланыс және ықпалдастық 

принциптері. Кешенді зерттеушілік көзқарас.    

Пререквизиттері: Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Жаңа және қазіргі заман тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қосалқы тарихи пәндер бойынша негізгі ұғымдарды білуі; қосалқы тарихи 

пәндерде қолданылатын терминдердің шығу тарихын түсіну; тарихи үдерістер мен құбылыстарды түсіну; 

қолданыстан шыққан ежелгі өлшеу бірліктері туралы түсінігінің болуы; В. Практикада мәліметтерді өңдеудің 

жалпы ғылыми және тарихи әдістерін қолдану. С. Жыл санау, күнтізбе, хронология, метрологияның тұтастығы 

және жіктелуі туралы жүйелі білімдерді қалыптастыру. Д. Қарым-қатынас жасай білуі, кәсіби қызметінде 

құзыретті болуы. Е.  Алған білімдерін ғылыми және педагогикалық қызметінде қолдана білуі. 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ.   

Курстың қысқаша мақсаты:Студенттерге ұлттық руханият мәселелері білім беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Ұлттық руханият мәселелері. Ұлт түсінігі, руханият түсінігі. Қазақ халқының 

салт дәстүрі мен әдет ғұрыптары. Рухани және материалдық мәдениет. Ұлттық тәрбие   

Пререквизиттері:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: 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. 
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3. Модуль - Әлеуметтік-саяси пәндер және археология 

 

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

Пәннің атауы: Археология (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бисембаев Арман Ауганович 

Курстың қысқаша мақсаты: қосалқы тарихи пәндердің теориялық негіздерін оқу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Археологиялық мәдениеттерді зерттеу арқылы Қазақстанның ежелгі және орта 

ғасырлардағы тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімдерді беру. Студенттерде қоғам 
дамуы, дүниетаным, халықтың тарихына, оның мәдени құндылықтары және салт-дәстүрлеріне қатыстылық 

сезімдерін ғылыми түсіну негіздерін қалыптастыру.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қосалқы тарихи пәндер. 

Постреквизиттері: Ежелгі Дүние тарихы, Қазақстанның ежелгі тарихы, Антикалық өркениет, Сақтар өркениеті 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Археологиялық дәуірлеудің негізгі кезеңдерін білу; көрнекті археолог-

ғалымдардың еңбектерін білу, болашақ ұрпақ үшін мәдени, тарихи ескерткіштерді сақтау бағытында 

археологиялық жұмыстардың жүргізілуінің маңыздылығын түсіну. В. Практикада мәліметтерді өңдеудің 

археологиялық әдістерін қолдану. С. Қазақстан археологиясы және әлем археологиясы туралы жүйелі 

білімдерді қалыптастыру. Д. Кәсіби-педагогикалық және ғылыми қызметте құзыретті бола білу, қарым-қатынас 

жасай білу. Е. Алған білімдері мен икемділік-дағдыларын археологиялық экспедициялар мен қазба жұмыстары 

кезеңінде қолдану.  
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4 Модуль - Педагогикалық білім беру және философия, 16 кредит 

БП ЖК Ped 2204 Педагогика 3 4/4 

ЖБП МК Fil 2106 Философия 3 5/5 

БП ЖК ТОВОТ 2205 Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5/5 

БП  Педагогикалық практика 4 2/2 

5.1 Модуль - Академиялық жазу және адалдық, 10 кредит 

КП ЖК AZh 2301  Академиялық жазу 3 5/5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5/5 

5.2 Модуль - Академиялық жазу және құқық негіздері, 10 кредит 

КП ЖК AZh 2301  Академиялық жазу 3 5/5 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

6.1 Модуль - Ежелгі тарих және түркі халықтары, 14 кредит  

БП ТК KET  2206 Қазақстанның ежелгі тарихы  3 5/5 

БП ТК EDT 2207 Ежелгі дүние тарихы  4 5/5 

БП ТК THT 2208 Түркі халықтарының тарихы  3 4/4 

6.2 Модуль – Ежелгі дүние және ұлы ғұламалар, 14 кредит 

БП ТК SO 2206 Сақ өркениеті 3 5/5 

БП ТК AKKT 2207 Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 4 5/5 

БП ТК 
ShEКМКG 

2208 

Шығыс елдерінің көрнекті мемлекет қайраткерлері мен 

ғалымдары  
3 

4/4 

7.1 Модуль – Тарихи пәндер және қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениеті, 16 кредит 

БП ТК Etn 2209 Этнология 4 5/5 

БП ТК 
KHDPMT 

2210 
Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің тарихы 4 6/6 

БП ТК MAI 2211 Музей және архив ісі 4 5/5 

7.2 Модуль – Көшбасшылық, тұлғатану, 16 кредит 

БП ТК KZhS 2209 Көшбасшылық және жетістік санасы 4 5/5 

БП ТК KTTF 2210 Қазақ тарихындағы тұлға факторы 4 6/6 

БП ТК RIKShT 2211 Ресей империясына қызметтегі қазақ Шығыс тұқымдары 4 5/5 
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4 Модуль - Педагогикалық білім беру және философия 

 

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: Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Тарих пәнін оқытудағы педагогикалық шеберлік 

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: Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс білім алушылардың жетістіктерін критериалды бағалаудың технологиялық 

негіздері туралы білімді қалыптастырады. Студенттердің алған білімдері психологиялық-педагогикалық 
практикада мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеуде жүзеге асыра білуін қалыптастырады. 

Курстың қысқаша мазмұны: критериалды бағалаудың мәнімен, рөлімен, функцияларымен, критериалды 

бағалау жүйесінің әдістерімен, формаларымен және жүзеге асыру құралдарымен, бағалау қызметінің 

құрылымымен, критериалды бағалау технологиясының үлгілерімен таныстырады.  

Пререквизиттері: Педагогика 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Білім беру ұйымдарындағы тарих пәнін оқытудың инновациялық 

әдістемесі теориясын біледі. 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. Тарихты 
оқытудағы құзіреттілік ұстанымдары мен оның ерекшеліктеріне негізделген кәсіби міндеттерді шешуде дамыта 

оқыту. Е. Ғылыми-пәндік салада терең білім мен кең көлемді эрудицияны қарастыратын жоғары кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру.      

 

5.1 Модуль - Академиялық жазу және адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б. 

Курстың қысқаша мақсаты: Академиялық жазу саласы бойынша білімдер беру, талдау, сын тұрғысынан 

ойлаудың кәсіби құзіреттіліктерін және ғылыми жұмыстарды рәсімдеу дағдыларын дамыту. 
Курстың қысқаша мазмұны: Курс барысында студенттер ғылыми жұмыстар дайындау ерекшеліктерін, 

академиялық жазу түрлерін, кәсіби лексика, терминология, дерекпен, әдебиетпен ғылыми-зерттеушілік жұмыс 

жасау, сілтеме жасау ережелерін оқып біледі.  

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы, ХIХғғ. Қазақстандағы әкімшілік 

реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ғылыми жұмыс дайындау ерекшеліктерін, терминология, лексика, 

академиялық жазу түрлерін білу; В. Аталған пәнді оқуға концептуалдық көзқарас қалыптастыру; С. Тарихи 

деректерден ақпараттарды сыни талдау дағдысы; Д. Ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындау 

барысында студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е. Ғылыми интуиция, бибилиография құру, 

баяндаманы талқылау, пікір-талас жүргізу негіздерін қалыптастыру. 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық  

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша мақсаты: Академиялық адалдық қағидаларын, авторлық құқық туралы, студенттің жеке 

адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», 

«жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. Академиялық адалдық 

атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік зерттеледі. Оқытудың 

интерактивті әдістері қолданылады. 
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Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Білім беру менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Академиялық адалдық ұғымдары мен принциптерін, оларды қолдану 

мақсаттары мен міндеттерін білу; В. Аталған пәнді оқуға концептуалдық көзқарас қалыптастыру; С. Тарихи 

деректерден ақпараттарды сыни талдау дағдысы; Д. құзіреттілік ұстанымдары мен оның ерекшеліктеріне 

негізделген кәсіби міндеттерді шешуде дамыта оқыту; Е. қызметі мен өмір жолында академиялық адалдық 

қағидаларын ұстану, олардың негіздерін қалыптастыру. 

 

5.2 Модуль - Академиялық жазу  және құқық негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 

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. 

 

6.1  Модуль - Ежелгі тарих және түркі халықтары 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі тарихы  

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курстың қысқаша 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: Қосалқы тарихи пәндер, Археология.  
Постреквизиттері: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Қазақстан 

тарихының тарихнамасы және деректемесі. 

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

Отан тарихы және дүниежүзі тарихы саласындағы озық білімге негізделген, тарихи құбылыстар мен 

оқиғаларды білу;  В. Маңызды тарихи-мәдени ашылулармен және жетістіктермен таныстыру (орта ғасыр 

дәуіріне дейін қоса). С. 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. 

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

республикалық лауазымдар, өмірлік император атағы). 

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер, Археология. 

Постреквизиттері: Орта ғасырлардағы Батыс елдерінің тарихы, Орта ғасырлардағы  Шығыс елдерінің тарихы 

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, тарихи-
ғылыми тұжырымдарды ескере отырып, тарихи үдерістерді сыни талдай білу; Е. Тарихи құбылыстарға өз 

бетінше баға беріп, өз пікірін білдіруі.  

 

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

Пәннің атауы: Түркі халықтарының тарихы  

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курстың қысқаша 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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Постреквизиттері: Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі. 

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. 

6.2  Модуль - Ежелгі дүние және ұлы ғұламалар 

 

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

Пәннің атауы: Сақ өркениеті 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша 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: Мәдениеттану. 

Постреквизиттері: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, Музей  және архив ісі, Қазақстан тарихының 
тарихнамасы және деректемесі. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 
Курстың қысқаша мақсаты: студенттерде адамзат қоғамының дамуының заңдылықтарының және дамудың 

алғашқы сатысындағы олардың шаруашылығы мен қоғамдық қызметі туралы шынайы тарихи түсініктер 

қалыптастыру. Адамның шығу тегін, адамзат қоғамының қалыптасуын, материалдық және рухани мәдениеттің 

пайда болуын, антропогенез проблемаларын, адамның экономикалық және әлеуметтік қызметін, ежелгі 

қоғамдағы неке және отбасы мәселелерін, діни наным-сенімдерін зерттейді.  

Курстың қысқаша мазмұны: Алғашқы қоғам тарихына кіріспе.Алғашқы қоғам тарихының деректемесі мен 

тарихнамасы. Кезеңдері мен басты мҽселелері. 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. 
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Кейінгі тас дәуіріндегі адамзат тіршілігі. Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауының алғы шарттары мен 

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: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы. 

Постреквизиттері: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы,  Қазақстан тарихының тарихнамасы және 

деректемесі. 

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: Шығыс елдерінің көрнекті мемлекет қайраткерлері мен ғалымдары  

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: аймақтың көрнекті қайраткерлерінің биографиясын зерттеу арқылы Шығыс 

тарихын алғашқы мемлекеттердің қалыптасуынан бастап бүгінгі күнге дейін қарастыру 
Курстың қысқаша мазмұны: курста Шығыс қайраткерлерінің биографиялық тарихының негізгі мәселелері; 

Шығыс елдерінің тарихын оқудағы формациялық және өркениеттік көзқарастың арақатынасы оқытылады; 

отандық және шетелдік тарихнамадағы биографиялар арқылы Шығыс елдерінің тарихын зерттеудің өзекті 

мәселелері талданады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің тарихы, Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, Жаңа 

замандағы Қазақстан тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. елдің экономикалық, саяси және мәдени дамуы үшін көрнекті мемлекет 

қайраткерлері мен ғалымдардың рөлін білу, түсіну. В. ғалымдардың, саяси және қоғам қайраткерлерінің 

қызметі туралы жүйелі білім беру; С. Салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен 

тарихи дереккөздерден алынған ақпаратты талдау дағдыларын қалыптастыру; Д. ғылыми баяндамалар, 
рефераттар дайындау процесінде студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е ғылыми интуиция 

негіздерін қалау; библиография құруға, баяндамаларды талқылауға, пікір-талас жүргізуге үйрету; ұлттық 

тарихты құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

7.1 Модуль-Тарихи пәндер және қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениеті 

 

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

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: 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 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі, Ортағасырлардағы Қазақстан 

тарихы, Жаңа замандағы Қазақстан тарихы. 

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: Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: болашақ мамандарды этномәдени ғылыми білімдер жүйесімен қаруландырып, 

ұлттық тәрбие дәстүрлері мен халық тарихын зерттеу. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Этномәдени ғылыми білімдер жүйесі. Ұлттық тәрбие дәстүрлері мен халық 

тарихы. Рухани-мәдени мұра. Дәстүрлі халықтық педагогикалық мәдениет. Дәстүрлі халықтық педагогикалық 

мәдениет тарихнамасы. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық мәдениет.  

Пререквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Білім беру ұйымдарындағы тарих пәнін оқытудың инновациялық 

әдістемесі теориясын білу; В. ғылыми еңбектерге өзбетінше тарихнамалық шолу жасау арқылы дәлелдерді 

қалыптастыру; С. тарихи деректерден алынған ақпараттарды талдау дағдысы; Д. тарихты оқытудағы 
құзіреттілік ұстанымдары мен оның ерекшеліктеріне негізделген кәсіби міндеттерді шешуде дамыта оқыту 

Е.Тарих ғылымының салалары бойынша кәсіби деңгейдегі білім мен түсінуді қолданады. 

 

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

Пәннің атауы: Музей және архив ісі 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты:Мұрағат және мұражай 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: «Мұрағат» және «Мұражай»  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: Қосалқы тарихи пәндер. Археология 

Постреквизиттері: Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. «Музей», «мұрағат» 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. 

  

7.2  Модуль - Көшбасшылық, тұлғатану 

 

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

Пәннің атауы: Көшбасшылық және жетістік санасы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к. Аликулова Н.С.  

Курстың қысқаша мақсаты: түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін 

құзыреттіліктерді қалыптастыру. 
Курстың қысқаша мазмұны: Тарихтағы көшбасшылық феноменінің қазіргі түсінігі зерттеледі, көшбасшының 

айрықша белгілері мен оның мінез-құлқы, әлеуметтік жетістік тұжырымдамасы талданады,  кәсіби табыстылық, 

«жеке табыстылық» тұжырымдамасы, табысқа жету факторлары мен тетіктері, жетістік критерийлері, 

табыстылық санасын қалыптастыруға зерттеу жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Көшбасшылық феноменін білу, түсіну, саяси, экономикалық, әлеуметтік 

және мәдени дамудың санаға әсері; В. Белгілі бір тарихи дәуірлер шеңберіндегі көшбасшының ерекше 

қасиеттерін анықтау және талдау; С. Әлеуметтік табыстылық тұжырымдамаларын бағалау. D. Тарихи және 

ғылыми әдістерді қолдану; Е. Инновациялар мен өзгерістерді дұрыс қабылдау, жетістікке жету қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақ тарихындағы тұлға факторы 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: қазіргі тарихи оқиғаларды тарихи деректер және қазақ халқының қоғамдық, 

саяси және мәдени қайраткерлерінің өмірбаяндары арқылы қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи тұлғалар туралы білімді тереңдету және кеңейту, ұлы тарихи тұлғалардың 

қызметін және олардың қазақ мемлекетінің тарихында орын алған тарихи үдерістердегі рөлін талдау, 

тұлғатанудың ғылыми негіздерін меңгеруге көмектеседі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты. 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер:  А. Тарихи үдерістегі тұлғаның өзіндік рөлін білу, түсіну; В. Қазақстан 

тарихының түйінді мәселелері және белгілі саяси, мәдени және қоғам қайраткерлерінің қызметі бойынша 

жүйелі білім беру; С. Салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа да әдістермен тарихи 

дереккөздерден алынған ақпаратты талдау дағдыларын қалыптастыру; Д. Ғылыми баяндамалар, рефераттар 

дайындау процесінде студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е. Ғылыми интуицияның негізін 

қалау; библиография құрастыруға, баяндамаларды талқылауға, тарихи тұлғалар туралы, олардың ел 

тарихындағы орны туралы пікір-талас жүргізуге үйрету; ұлттық тарихты құрметтеуге тәрбиелеу. 

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

Пәннің атауы: Ресей империясына қызметтегі қазақ Шыңғыс тұқымдары 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша мақсаты: қазақ шыңғыс тұқымдарының ХІХ ғасырдағы басқарудың жаңа жағдайларына 

бейімделу процестерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік-аумақтық реформалар (1824-1868 жж.) кезеңінде Қазақстан тарихын, 

атап айтқанда, көшпелі халықтарды басқару тетіктерін, Кіші жүзді басқарудың жобалары мен практикаларын, 

қазақ шенеуніктерінің қалыптасу процесін және тарих ғылымындағы жаңа әдіснамалық тәсілдерді зерделеу. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Жаңа замандағы Қазақстан  тарихы, ХІХ ғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін білу, патша үкіметі 

реформаларынан кейін аумақта болған өзгерістерді түсіну; В. Реформалардан кейінгі қазақтар қоғамындағы 
саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени өзгерістер туралы жүйелі білімдерді өзінің кәсіби қызметінде қолдана 

білуі; С. Проблемаларды зерттеу және оқиғаларды талдауды жүзеге асыру қабілеті; жалпы және кәсіби 

эрудицияны дамыту; Е. Баяндамаларды талқылау, пікір-талас жүргізу қабілеті; ұлттық тарихты құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

6В01601 – ТАРИХ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль -Тарихты оқыту әдістемесі және менеджмент, 20 кредит 

КП ЖК TOA 2302 Тарихты оқыту әдістемесі 3 5/5 

КП ТК 
TPZhBMBO
U 2303 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 
ұйымдастыру 

3 5/5 

КП ЖК ТОВОТ 2304 Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 3 5/5 

КП ТК BBM 2305 Білім беру менеджменті 3 5/5 

5.2 Модуль -Жаңартылған мазмұн бойынша білім беру, 20 кредит 

КП ЖК TOA 2302 Тарихты оқыту әдістемесі 3 5/5 

КП ТК  TOITCR 2303 Тарихты оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 3 5/5 

КП ЖК ТОВОТ 2304 Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 3 5/5 

КП ТК  TPSZhU 2305 Тарих пәні сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру 3 5/5 

6.1 Модуль – Қазіргі замандағы дүние жүзі және Қазақстан тарихы, 14 кредит  

БП ТК 
BShEKZT 

2212 
Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 3 6/6 

КП ТК KKTKT 2306 Қазақстанның Кеңес және Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы 3 4/4 

КП ТК 
ZhUTKZ 

2307 
Жаhандану үдерістері: теория және қазіргі заман 3 4/4 

6.2 Модуль – Шыңғыс тұқымдары, қазақ халқының дәстүрлі педагогикасы және халықаралық 

қатынастар, 14 кредит 

БП ТК RIKShT 2212 Ресей империясына қызметтегі қазақ Шыңғыс тұқымдары 3 6/6 

КП ТК 
KHDPMT 

2306 
Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің тарихы 3 4/4 

КП ТК 
HKKPSS 

2307 
Халықаралық қатынастар және ҚР сыртықы саясаты 3 4/4 

7.1 Модуль – Қазақстан тарихының мәселелері және деректемесі мен тарихнамасы, 14 кредит 

КП ЖК KAR 2308 XIXғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар 4 3/3 

БП ТК KTTD 2213 Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректемесі 4 4/4 

БП  Педагогикалық практика (өндірістік) 4 2/2 
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БП   Дипломалды практика  4 5/5 

7.2 Модуль-Казақстан тарихының мәселелері және тарихи-мәдени ескерткіштер, 14 кредит 

КП ЖК KAR 2308 XIXғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар 4 3/3 

БП ТК KTMET 2213 Қазақстандағы тарихи -мәдени ескерткіштер тарихы 4 4/4 

БП  Педагогикалық практика (өндірістік) 4 2/2 

БП   Дипломалды практика 4 5/5 

 

5.1 Модуль -Тарихты оқыту әдістемесі және менеджмент 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша 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.    

Пәннің 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, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері: Педагогикалық практика (өндірістік). 

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.      

 

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

Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курстың мақсаты өмірлік маңызды бағдар ретінде құндылықтарды анықтау, 

үштілді білім беруді ұйымдастыру қажеттілігі; критериалды бағалау жүйесін пайдалану, студенттерді алған 

білімдерін оқу және өмірлік міндеттерді шешуде қолдануға бағыттау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектептегі ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмыстың негіздерімен 

танысу, педагогикалық іс-әрекетті жобалау, модельдеу және құрастырудың заманауи тәсілдерін игеру, 

педагогикалық жобаларды, процестерді және оларды іске асыру нәтижелерін талдау мен бағалаудың 
формалары мен әдістерін игеру. 

Пререквизиттері: Педагогика, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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 оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс білім алушылардың жетістіктерін критериалды бағалаудың технологиялық 

негіздері туралы білімді қалыптастырады. Студенттердің алған білімдері психологиялық-педагогикалық 

практикада мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеуде жүзеге асыра білуін қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: критериалды бағалаудың мәнімен, рөлімен, функцияларымен, критериалды 

бағалау жүйесінің әдістерімен, формаларымен және жүзеге асыру құралдарымен, бағалау қызметінің 

құрылымымен, критериалды бағалау технологиясының үлгілерімен таныстырады.  

Пререквизиттері: Педагогика, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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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: Білім беру менеджменті  

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша мақсаты: Студент ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау, білім 

беруде барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру дағдыларын меңгереді. Студенттің білім 

беру жүйесіндегі менеджментті зерттеуде басқару мҽдениетін 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: Курс басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерін зерделейді; нақты 

жағдайларды талдай және диагностикалай білуді қалыптастырады, болашақ педагог-тарихшылардың білім беру 

менеджменті жүйесіндегі жұмысқа дайындығын қалыптастырады, мектеп басшыларының еңбегін 

ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін ашады, басқару функциялары, стильдері мен 

түрлерімен таныстырады.  
Пререквизиттері: Педагогика. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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

белсенді қатысушылардың бірі ретінде іс-әрекетіне көзқарастарды қалыптастыруы қажет; В. Негізгі мәселелер 

мҽнін 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. 

5.2 Модуль -Жаңартылған мазмұн бойынша білім беру 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық 

мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қазіргі заманғы 

құралдарын тиімді пайдалану және жасақтау тәжірибесімен, олармен білім беру саласын қамтамасыз ету 

үдерісімен таныстырады.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Курс білім беру үдерісіне сандық білім беру технологияларын енгізудің негізгі 

өлшемдерін ашады, ақпараттық кеңістікте бағдарлануға дағдыландырады, білім алушыларда ақпараттық 

белсенділікті, медиасауаттылықты қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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: Тарих пәні сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кадиркулова А.Н.  

Курстың қысқаша мақсаты: Тарихшы студенттерге тарих пәнін оқыту барысында сабақтарды жоспарлау 

және ұйымдастыруды үйрету, оның тиімді әдіс-тәсілдерін меңгерту, құрылымдық кезеңдерін айқындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сабақ - қазіргі мектептегі оқу процесін ұйымдастыру негізгі формасы. Біртұтас 

дидактикалық жүйе ретіндегі оқыту процесіндегі сабақтың мәні мен мақсаты мұғалім мен оқушының 

ұжымдық-жекелей өзара қарым-қатынасына алып келеді, соның нәтижесінде оқушылар білім, білік жҽне 

дағдыны иемденеді, олардың қабілеттері, қызмет тәжірибесі, араласуы мен көзқарастары дамиды, сонымен 

қатар мұғалімнің педагогикалық шеберлігі жетіледі. Сабақ оқытудың ұйымдастырылған түрі ретінде – 
динамикалық құбылыс. Сабақтың жалпы ұйымдастыруын құруға қатысты тенденциялар: олардың құрылымдық 
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жағынан өзгеруінен, оқытудың басқа да ұйымдастыру формаларымен сабақтастығынан, ауызша сұрау және үй 

тапсырмасын тексеруге кететін уақытты мейлінше қысқартудан сабақтың бұл кезеңдерін дидактиканың негізгі 

міндеттерін оқушылардың өз бетінше жұмысымен біріктіру арқылы шешу үшін пайдаланудан көрінеді.  

Пререквизиттері: Педагогика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курсты аяқтаған студенттер тарих пәнінің сабағын жоспарлау жҽне 

ұйымдастыру жолдарын, оның тиімді әдіс-тәсілдерін білуі тиіс; В. Сабақты жоспарлаған уақытта құзіретті 

оқыту, сыни тұрғыдан ойлау және басқа да инновациялық технология түрлерін енгізе білу икемділік 
дағдыларының болуы; С. Тарихи материалды сапалы меңгерту технологиясын құру қабілеті; Д. Қазіргі күннің 

талабы болып табылатын жаңа білім беру парадигмасына сҽйкес өзін шығармашыл тұлға ретінде мақсатты 

қалыптастыра білу іскерлігі; Е. Тарихи пәндерді оқытуда оқытудың инновациялық технологиясын практикада 

қолдану іскерлігі. 

 

6.1 Модуль – Қазіргі замандағы дүние жүзі және Қазақстан тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Пәннің мақсаты – дүниежүзілік тарихтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде 

Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихының негізгі мәселелері мен оқиғаларын ашып көрсету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихын: Еуропа және араб 

мемлекеттерін, Сібір және Қиыр Шығыс халықтарын; Қытай, Түркия, Орта Азия; Еуропа, Кавказ және Орталық 

Азия халықтарының мәдениетін – қазіргі заманмен тығыз байланысты әлемдік тарихтың бір бөлігі ретінде 

зерттеу. 

Пререквизиттері: Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы, Шығыс елдерінің көрнекті мемлекет 

қайраткерлері. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Батыс және Шығыс елдерінің экономикалық, саяси және мәдени дамуына 

тән өзіндік және заңды аспектілерді білу, түсіну. В. Қарастырылып отырған кезеңнің түйінді мәселелері 

бойынша жүйелі білім беру; С. Салыстырмалы тарихи, тарихи-типологиялық және басқа әдістермен тарихи 

дереккөздерден ақпаратты талдау дағдыларын қалыптастыру; Д. Ғылыми баяндамалар, рефераттар дайындау 
процесінде студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е. Ғылыми интуиция негіздерін қалау; 

библиография құруға, есептерді талқылауға, пікірталас жүргізуге үйрету; ұлттық тарихты құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның Кеңес және Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Қазақстанның кеңестік кезеңдегі және тәуелсіздік алған жылдардағы саяси-

әлеуметтік, экономикалық және мәдени тарихы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстанның кеңестік кезеңдегі және тәуелсіздік жылдарындағы тарихының 

тарихнамасы және дерек көздері, Кеңес дәуіріндегі Қазақстанның саяси-экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
дамуы; елдің қоғамдық-саяси өмірі, өнеркәсіп салаларының даму тарихы, индустрияландырудың нәтижелері, 

мәдени құрылыс, мәдени өмірдегі жетістіктер; ауыл шаруашылығындағы өзгерістер тарихы. Тәуелсіз Қазақстан 

тарихы. Тәуелсіздік жылдарындағы әлеуметтік жҽне экономикалық өрлеу кезеңдері. Қазақстандағы әлеуметтік-

экономикалық және саяси реформалар, олардың нәтижелері. Қазақстанның даму жоспарлары: Қазақстан – 2050 

бағдарламасы. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдаулары. Тәуелсіздіктің 25 жылдығындағы 

жетістіктер. Тәуелсіздік жылдарындағы ғылым, өнер, мәдениет және спорт.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағырлардағы Қазақстан тарихы, Жаңа замандағы Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның қазіргі замандағы саяи-экономикалық, әлеуметтік және 

мҽдени жағдайлары туралы, тарих ғылымының әртүрлі концепцияларын, іргелі тарихи пәндердің өзекті 

мәселелерін білуге тиісті; В. Өзінің қызметінде жаңа білімдік және ақпараттық технологияларды қолдана білуге 

тиісті; С. Тарихи деректерімен, ғылыми әдебиетімен, тарихи құжаттармен, картамен жұмыс жасай білуге, 
сараптай, талдау жасауға дағдыланады; Д. Қазақстанның қазіргі заман тарихын игеру барысында төмендегі 

құзыреттіліктерге назар аударылады: қазіргі заман кезеңіндегі ел тарихын игеруді, тарихи фактілерді бағалай 

саралай және тұжырым жасай білуі және ол туралы алған білімдерін өмірде қолдана білуі тиіс; Е. Қазақстанның 

кеңестік кезеңдегі тарихы бойынша өзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, дайындауға машықтанады. 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 
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Курстың қысқаша мақсаты: 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: Қосалқы тарихы пәндер, Музей және архив ісі. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен 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. 

 

6.2 Модуль – Шыңғыс тұқымдары, қазақ халқының дәстүрлі педагогикасы және халықаралық 

қатынастар 

 

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

Пәннің атауы: Ресей империясына қызметтегі қазақ Шыңғыс тұқымдары 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша мақсаты: қазақ шыңғыс тұқымдарының ХІХ ғасырдағы басқарудың жаңа жағдайларына 
бейімделу процестерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әкімшілік-аумақтық реформалар (1824-1868 жж.) кезеңінде Қазақстан тарихын, 

атап айтқанда, көшпелі халықтарды басқару тетіктерін, Кіші жүзді басқарудың жобалары мен практикаларын, 

қазақ шенеуніктерінің қалыптасу процесін және тарих ғылымындағы жаңа әдіснамалық тәсілдерді зерделеу. 

Пререквизиттері: Жаңа заман  Қазақстан тарихы, Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін білу, патша үкіметі 

реформаларынан кейін аумақта болған өзгерістерді түсіну; В. Реформалардан кейінгі қазақтар қоғамындағы 

саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени өзгерістер туралы жүйелі білімдерді өзінің кәсіби қызметінде қолдана 

білуі; С. Проблемаларды зерттеу және оқиғаларды талдауды жүзеге асыру қабілеті; жалпы және кәсіби 

эрудицияны дамыту; Е. Баяндамаларды талқылау, пікір-талас жүргізу қабілеті; ұлттық тарихты құрметтеуге 
тәрбиелеу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: болашақ мамандарды этномәдени ғылыми білімдер жүйесімен қаруландырып, 

ұлттық тәрбие дәстүрлері мен халық тарихын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Этномәдени ғылыми білімдер жүйесі. Ұлттық тәрбие дәстүрлері мен халық 

тарихы. Рухани-мәдени мұра. Дәстүрлі халықтық педагогикалық мәдениет. Дәстүрлі халықтық педагогикалық 

мәдениет тарихнамасы. Этнопедагогика. Этнопедагогикалық мәдениет.  

Пререквизиттері: Педагогика, Түркі халықтарының тарихы 
Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Білім беру ұйымдарындағы тарих пәнін оқытудың инновациялық 

әдістемесі теориясын білу; В. ғылыми еңбектерге өзбетінше тарихнамалық шолу жасау арқылы дәлелдерді 

қалыптастыру; С. тарихи деректерден алынған ақпараттарды талдау дағдысы; Д. тарихты оқытудағы 

құзіреттілік ұстанымдары мен оның ерекшеліктеріне негізделген кәсіби міндеттерді шешуде дамыта оқыту 

Е.Тарих ғылымының салалары бойынша кәсіби деңгейдегі білім мен түсінуді қолданады. 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша 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: Жаңа заман Қазақстан тарихы, Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы. 
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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.  

 

7.1 Модуль – Қазақстан тарихының мәселелері және деректемесі мен тарихнамасы 

 

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

Пәннің атауы: XIXғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша 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.   

Пәннің 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: Жаңа замандағы  Қазақстан тарихы, Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы. 
Постреквизиттері: магистратура және докторантура пәндері. 

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: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша 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 

Пәннің 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: Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, Жаңа замандағы  Қазақстан тарихы, Ресей 

және Кеңес мемлекетінің тарихы. 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

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. 

 

7.2 Модуль-Қазақстан тарихының мәселелері және тарихи-мәдени ескерткіштер 

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

Пәннің атауы: Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштер тарихы 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курстың қысқаша мақсаты: Қазақтың тарихи-мҽдени және сәулет ескерткiштерi туралы және айрықша 

маңызы бар мұраларды сақтау мен қалпына келтiру шаралары туралы мағлұмат беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама. Архитектуралық 

ескерткіштер. Көне замандағы қалалар. Қазіргі заманғы қалалардың сәулет өнері. Батыс Қазақстанның тарихи-

мәдени ескерткіштері. Солтүстік жҽне Орталық Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Оңтүстік 
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Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік орталық мұражайы. Еліміздегі тарихи-мҽдени ескерткіштердің туризмдегі рөлі.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, Археология, Музей және архив ісі. 

Постреквизиттері: магистратура және докторантура пәндері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама жасай біледі; 

Көне замандағы қалалармен танысады. В. Архитектуралық ескерткіштердің құрылымын анықтауға 

дағдыланады; Еліміздегі тарихи-мәдени ескерткіштердің туризмдегі рөлін анықтауға дағдыланады. С. Қазіргі 

заманғы қалалардың сәулет құрылыстарының бағыттарын меңгереді; Қазақстанның тарихи-мәдени 
ескерткіштерін туристік бағытта қолдануды үйренеді. Д. пәнаралық синтездің әдістемелік мүмкіндіктерінің 

саналуандылығында бағыт ұстана білу; түрлі ресурстарды (әдебиет, мұрағат, музей, жаһандық компьютерлік 

желі, конференциялар, семинарлар) пайдалана отырып, ақпараттарды өзбетінше іздеуді жүзеге асыра білу; Е. 

Археологиялық зерттеу міндеттерін шешу үшін деректер табу білу; пҽн бойынша өзіндік ғылыми ізденістер 

нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық диплом жобалары) жеткізе білу қабілеті. 

 

6В01601 – ТАРИХ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 
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4.1 Модуль – Педагогика, инклюзивті білім және қоғамдық пәндер, 17 кредит 

БП ЖК Ped 2206 Педагогика 3 4/4 

ЖБП МК Fil 2106 Философия 3 5/5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3/3 

БП ТК IBB  2207 Инклюзивті білім беру 3 3/3 

КП  Педагогикалық практика 3 2/2 

4.2 Модуль – Педагогика, класстан тыс жұмыстар және қоғамдық пәндер, 17 кредит 

БП ЖК Ped 2206 Педагогика 3 4/4 

ЖБП МК Fil 2106 Философия 3 5/5 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 3/3 

БП ТК KTZhUA 2207 Класстан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 3 3/3 

КП  Педагогикалық практика 3 2/2 

5.1 Модуль -Орта ғасырлар тарихы және түркі халықтары, 13 кредит 

БП ТК THT 2208 Түркі халықтарының тарихы  3 3/3 

БП ТК  OGBShET 2209 Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихы 3 5/5 

КП ЖК OKT 2301 Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 3 5/5 

5.2 Модуль – Шығыс ғұламалары мен қазақ зиялылары,13 кредит 

БП ТК ShEКМКG 2208 
Шығыс елдерінің көрнекті мемлекет қайраткерлері мен 

ғалымдары  
3 3/3 

БП ТК KZAKT 2209 Қазақ зиялылары және Алаш қозғалысы тарихы 3 5/5 

КП ЖК OKT 2301 Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 3 5/5 

6.1 Модуль – Жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі, 15 кредит 

КП ЖК BShEZhZT 2302 Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 4 6/6 

БП ТК ZhZKT 2210 Жаңа замандағы Қазақстан тарихы 4 5/5 

БП ТК TPOKShT 2211 Тарихи пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 4 4/4 

6.2 Модуль –Жаңа заман тарихы және тұлға факторы,15 кредит 

КП ЖК BShEZhZT 2302 Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 4 6/6 

БП ТК 
KZhOUAKT 

2210 
Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы 4 5/5 

БП ТК TKTF 2211 Қазақ тарихындағы тұлға факторы 4 4/4 

7.1 - Модуль – Тарихи пәндер, 15 кредит 

БП ТК KTTD 2212 Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 4 5/5 

БП ТК Etn 2213 Этнология 4 5/5 

БП ТК MAI 2214 Музей және архив ісі 4 5/5 

7.2 Модуль – Тарихи-мәдени ескерткіштер, көшбасшылық және архив ісі, 15 кредит 

БП ТК KTMET 2212 Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштер 4 5/5 
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БП ТК KZhS 2213 Көшбасшылық және жетістік санасы 4 5/5 

БП ТК KAID 2214 Қазақстандағы архив ісінің дамуы 4 5/5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

4.1 Модуль – Педагогика, инклюзивті білім және қоғамдық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге үйренеді. Инклюзивті оқыту – барлық 
балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 

жалпы білім үрдісінің дамуын зерделейді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 

және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік 

қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы. 

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.      

 

4.2 Модуль – Педагогика, класстан тыс жұмыстар және қоғамдық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Класстан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Мектептің тәрбиелік жүйесін, оның  құрылымын, қағидалары мен негізгі 
компоненттерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс білім алушылардың  мектептің тәрбиелік жүйесі туралы білімді 

қалыптастырады. Студенттер оқушылардың ортасын зерттеу тәсілдерін, олардың жеке тұлғалық өсуіне 

бағытталған жұмыс түрлерімен танысады. Білім мекемелерінде оқу және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру 

түрлерімен, "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарлауды және жүзеге асыру 

негізгі принциптерімен танысады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы. 

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.      

 

5.1 Модуль -Орта ғасырлар тарихы және түркі халықтары 

 

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

Пәннің атауы: Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курстың қысқаша мақсаты: Батыс және 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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің саяси, әлеуметтік-

экономикалық дамуын, мәдениеттің, ағартудың, білімнің дамуындағы өзгерістерді, Жаңа Әлемнің ашылуын 

және Ұлы географиялық ашылулар мен т.б. нәтижелерін зерделеуді көздейді. Шығыс елдерінің ортағасырлық 
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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. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Археология.  

Постреквизиттері: Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы, Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі 

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: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: А.Н.Кадиркулова  

Курстың қысқаша мақсаты: Әуелгі және кейінгі ортағасырларда Қазақстанда болған күрделі және 

қарамақайшылықты тарихи құбылыстарды түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Түрік этногенезі. Түрік қағанаты және Батыс Түрік қағанаты. Әуелгі 

ортағасырлық мемлекетттер (ҮІ-ІХғғ). ҮІ-ІХғғ. І жартысындағы отырықшы жҽне көшпелі мәдениет, олардың 
өзара әсері. Х-ХІІғғ. ортағасырлық мемлекеттер. ХІІғғ. материалдық және рухани мәдениет. ХІҮ - ХҮІІғғ. 

кейінгі ортағасырлық Қазақстан тарихы. Қазақстан монғол шапқыншылығы тұсында. ХІҮ-ХҮғғ. ортағасырлық 

феодалдық мемлекеттер. Қазақстан аумағындағы этникалық процестер. Қазақ этногенезі. Қазақ хандығының 

құрылуы және нығаюы (ХҮ-ХҮІғғ.басы). ХҮІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы. ХҮІІғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ 

халқының материалдық мәдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ халқының рухани мәдениеті.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Археология. 

Постреквизиттері: Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ортағасырдағы мемлекеттердің пайда болуы мен оның даму 

тарихы туралы, ортағасыр кезеңіндегі қазақ жеріндегі мемлекеттердің экономикалық жҽне саяси жағдайының 

ерекшеліктері біледі. В. Дерекнамалық талдаудың қазіргі әдістеріне сәйкес орта ғасырлық Қазақстан тарихы 
туралы деректер мәтіндеріне талдау жасау, білімін практикада қолдану; С. Ортағасырдағы 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.Ортағасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

5.2 Модуль – Шығыс ғұламалары мен қазақ зиялылары 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ зиялылары және Алаш қозғалысы тарихы. 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курстың қысқаша мақсаты: Қазақ зиялы қауымының қалыптасуы, олардың әлеуметтік құрамы, білімі, 
қоғамдық-саяси қызметі тарихының теориялық және практикалық мәселелері бойынша студенттердің қажетті 

дайындық деңгейін қамтамасыз ету.  

Пәннің 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. 

Постреквизиттері: Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихының деректануы мен тарихнамасы.  

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.   

6.1 Модуль – Жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі 

 

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

Пәннің атауы: Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 
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Курстың қысқаша мақсаты: жаңа замандағы Шығыс пен Батыс тарихын кезеңдеу мәселесін, жаңа замандағы 

Шығыс пен 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 және Шығыс 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. 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 жүйесінің тұрақтануы. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихы. 

Постреквизиттері: Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман тарихын кезеңдеу мҽселелерін, оның Шығыс пен Батыстағы 
ерекшеліктерін, жаңа замандағы қоғамдық-ҽлеуметтік құрылым, дамудағы негізгі заңдылықтар мен 

құбылыстарды, оқиғаларды білуі; В. Тарихи фактілерді түсіндіруде тарихи деректерге талдау ҽдісін практикада 

қолдана алады; С. Деректерге сүйене отырып, тарихи мҽдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты ҿз тұжырымын жасайды; Д. Жаңа замандағы Шығыс пен Батыстың 

тарихы пҽнінің білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану; Е. Теориялық материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; ҿзіндік ғылыми ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар); 

түрінде ұсына білу іскерлігі. 

 

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

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
Курстың қысқаша 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.    

Пәннің 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, Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан Кеңес және Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі 
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: Тарихи пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс білім беру және тәрбиелік мақсаттарды жүзеге асырады, тарихшы 
студенттердің көкжиегін кеңейтуге, олардың жалпы мәдениеті мен білімін арттыруға ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, 

шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін шет тілін 

қолданудың тілдік құзыреттілігін практикалық қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Батыс және Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шет тіліндегі тарихи терминдерді білуі; В. Кәсіби деңгейде шет тілін білу; 

С. Шет тіліндегі дереккөздермен практикалық жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; Д. Ғылыми 

баяндамалар, рефераттар дайындау процесінде студенттердің шығармашылық белсенділігін арттыру; Е. 
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Ғылыми интуицияның негіздерін қалау; библиография құруға, есептерді талқылауға, шет тілінде пікір-талас 

жүргізуге үйрету. 

 

6.2 Модуль –Жаңа заман тарихы және тұлға факторы 

 

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

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

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 
Курстың қысқаша мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

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

қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

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

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан Кеңес және Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі 

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.      

7.1 - Модуль – Тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша 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. 
Пәннің 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 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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. 

 

7.2 Модуль – Тарихи-мәдени ескерткіштер, көшбасшылық және архив ісі 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштер  

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М.  

Курстың қысқаша мақсаты: Қазақтың тарихи-мәдени және сәулет ескерткiштерi туралы және айрықша 
маңызы бар мұраларды сақтау мен қалпына келтiру шаралары туралы мағлұмат беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама. Архитектуралық 

ескерткіштер. Көне замандағы қалалар. Қазіргі заманғы қалалардың сәулет өнері. Батыс Қазақстанның тарихи-

мәдени ескерткіштері. Солтүстік және Орталық Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Оңтүстік 

Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Шығыс Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік орталық мұражайы. Еліміздегі тарихи-мәдени ескерткіштердің туризмдегі рөлі.  

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы, Түркі халықтарының тарихы. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 



24 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы тарихи-мҽдени ескерткіштерге сипаттама жасай біледі; 

Кҿне замандағы қалалармен танысады. В. Архитектуралық ескерткіштердің құрылымын анықтауға 

дағдыланады; Еліміздегі тарихи-мҽдени ескерткіштердің туризмдегі рҿлін анықтауға дағдыланады. С. Қазіргі 

заманғы қалалардың сҽулет құрылыстарының бағыттарын меңгереді; Қазақстанның тарихи-мҽдени 

ескерткіштерін туристік бағытта қолдануды үйренеді. Д. пҽнаралық синтездің ҽдістемелік мүмкіндіктерінің 

саналуандылығында бағыт ұстана білу; түрлі ресурстарды (ҽдебиет, мұрағат, музей, жаһандық компьютерлік 

желі, конференциялар, семинарлар) пайдалана отырып, ақпараттарды ҿзбетінше іздеуді жүзеге асыра білу; Е. 

Археологиялық зерттеу міндеттерін шешу үшін деректер табу білу; пҽн бойынша ҿзіндік ғылыми ізденістер 
нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық диплом жобалары) жеткізе білу қабілеті. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстандағы архив ісінің дамуы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Қазақстандағы архив ісінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді,  архив 

ісінің әлемде, оның ішінде, Қазақстанда даму тарихын түсіндіру, мұрағат мекемесінің қызметімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Архив ұғымы. Қазақстандағы архив ісінің теориясы мен практикасы. Архив ісінің 

әлемде және Қазақстанда даму тарихы. Қазақстандағы архив ісін ұйымдастыру.  

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы, 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. 
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7.1 Модуль – Жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі, 18 кредит 

БП ТК EAEZhZT 3214 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

БП ТК AAEZhZT 3215 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

БП ЖК KZhZT 3216 Қазақстанның жаңа замандағы тарихы 5 5/5 

БП ЖК TPOKShT 3217 Тарихи пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 6 3/3 

7.2 Модуль – Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі, 18 кредит 

БП ТК ZhZBT 3214 Жаңа замандағы Батыс  елдерінің тарихы 5 5/5 

БП ТК ZhZShT 3215 Жаңа замандағы Шығыс елдерінің тарихы 5  5/5 

БП ЖК KZhZT 3216 Қазақстанның жаңа замандағы тарихы 5 5/5 

БП ЖК TPOKShT 3217 Тарихи пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 6 3/3 

8.1 Модуль -Тарихи пәндер және музей-архив ісі, 20 кредит 

КП ЖК KTTD 3301 Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 5 5/5 

КП ЖК 
KZhOUAKT 

3302 
Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы 5  5/5 

КП ЖК AZh 3303  Академиялық жазу 5 5/5 

КП ТК MAI 3304 Музей және архив ісі 6 5/5 

8.2 Модуль – Қазақстан тарихының тарихнамасы, деректемесі және этнология, 20 кредит 

КП ЖК KTTD 3301 Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 5 5/5 

КП ЖК 
KZhOUAKT 

3302 
Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы 5 5/5 

КП ЖК AZh 3303  Академиялық жазу 5 5/5 

КП ТК MNKAID 3304 Музеология негіздері және Қазақстандағы архив ісінің дамуы 6 5/5 
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9.1 Модуль – Жаһандану үдерістері және оқытудағы инновациялық технологиялар, 22 кредит 

БП ТК TOIT 3218 Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 6 5/5 

БП ТК КМT 3219 Кеңес мемлекетінің тарихы 6 5/5 

КП ЖК TOA 3305 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ТК ZhUTKZ 3306 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

9.2 Модуль – Жаһандану және тарихты оқыту, 22 кредит 

БП ТК TPOSTOT 3218 Тарих пәнін  оқытудағы сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 6 5/5 

БП ТК AOT 3219 Ақтөбе облысының тарихы 6 5/5 

КП ЖК TOA 3305 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ТК KRZhU 3306 Қазақстан Республикасы және жаһандық үдерістер 6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

 

7.1 Модуль – Жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі 

 

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

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша 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. 

Пәннің 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, Ортағасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі. 

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, 

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: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курстың қысқаша 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.    

Пәннің 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: Ежелгі  дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы. 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі. 

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.   

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа замандағы тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
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Курстың қысқаша 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.    

Пәннің 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 ортағасырлардағы тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан Кеңес және Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі 

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: Тарихи пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Перевезенцев А.Л. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс білім беру және тәрбиелік мақсаттарды жүзеге асырады, тарихшы 

студенттердің көкжиегін кеңейтуге, олардың жалпы мәдениеті мен білімін арттыруға ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, 

шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін шет тілін 

қолданудың тілдік құзыреттілігін практикалық қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шет тіліндегі тарихи терминдерді білуі; В. Кәсіби деңгейде шет тілін білу; 

С. Шет тіліндегі дереккөздермен практикалық жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; Д. Ғылыми 
баяндамалар, рефераттар дайындау процесінде студенттердің шығармашылық белсенділігін арттыру; Е. 

Ғылыми интуицияның негіздерін қалау; библиография құруға, есептерді талқылауға, шет тілінде пікір-талас 

жүргізуге үйрету. 

 

7.2 Модуль – Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы және кәсіби шетел тілі 

 

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

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Батыс  елдерінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша 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.  

Пәннің 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, Ортағасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі. 

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: Жаңа замандағы Шығыс елдерінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

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

тарихын оқып білу.    

Пәннің 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: Ежелгі  дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы. 

Постреквизиттері: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі. 

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.    

 

8.1 Модуль -Тарихи пәндер және музей-архив ісі 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 
Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша 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 

Пәннің 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 замандағы тарихы.   

Постреквизиттері: Шетелдер тарихының тарихнамасы және деректемесі 

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. 

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

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

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

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

қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

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

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа замандағы тарихы 

Постреквизиттері: ХІХ ғ. Қазақстандағы әкімшілік реформалар 

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: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б. 
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Курстың қысқаша мақсаты: Академиялық жазу саласы бойынша білімдер беру, талдау, сын тұрғысынан 

ойлаудың кәсіби құзіреттіліктерін және ғылыми жұмыстарды рәсімдеу дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында студенттер ғылыми жұмыстар дайындау ерекшеліктерін, 

академиялық жазу түрлерін, кәсіби лексика, терминология, дерекпен, әдебиетпен ғылыми-зерттеушілік жұмыс 

жасау, сілтеме жасау ережелерін оқып біледі.  

Пререквизиттері: Инклюзивті білім беру, Білім беру менеджменті 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудағы цифрлық жүйе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ғылыми жұмыс дайындау ерекшеліктерін, терминология, лексика, 
академиялық жазу түрлерін білу; В. Аталған пәнді оқуға концептуалдық көзқарас қалыптастыру; С. Тарихи 

деректерден ақпараттарды сыни талдау дағдысы; Д. Ғылыми баяндама, мәнжазба, презентация дайындау 

барысында студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е. Ғылыми интуиция, бибилиография құру, 

баяндаманы талқылау, пікір-талас жүргізу негіздерін қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Музей және архив ісі 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Мұрағат және мұражай істерінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді,  

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

мұражай мекемесінің қызметімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мұрағат» және «Мұражай»  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: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы, Антикалық өркениет 

Постреквизиттері: Қазақ мәдениетінің қалыптасуы мен тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Музей», «мұрағат» 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. 

 

8.2 Модуль – Қазақстан тарихының тарихнамасы, деректемесі және этнология 

 

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

Пәннің атауы: Музеология негіздері және Қазақстандағы архив ісінің дамуы 

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

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

қызметімен таныстыру.  

Пәннің 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. Мұрағаттағы ғылыми-анықтамалық аппараттар.   

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ мәдениетінің қалыптасуы мен тарихы 

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. 
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9.1 Модуль – Жаһандану үдерістері және оқытудағы инновациялық технологиялар 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша 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. 

Пәннің 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: Инклюзивті білім беру, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру. Тарихты 

оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 

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) 

Пән атауы: Кеңес мемлекетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Кеңес үкіметінің құрылуы, оның әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы 

бойынша жан-жақты білім беру болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ақпан революциясы, Қазан революциясы, Кеңестік Ресейдегі азамат соғысы және 

шетел интервенциясы (1918-1920 жж.), Кеңес үкіметінің экономикалық-саяси, бағыттары: түрлері, кезеңдері, 

салдарлары, ресейдегі жедел социализм құрылысы, Кеңес мемлекетінің саяси дамуы, КСРО ІІ дүниежүзілік 

соғыс қарсаңында, КСРО Ұлы Отан соғысы жылдарында, соғыстан кейінгі жылдардағы КСРО (1946-1953 жж.), 

Кеңестер Одағының 1953-1964 жылдардағы дамуы, Кеңестер одағының 60-шы жж. ІІ жартысы – 80-ші жж. І 

жартысындағы әлеуметтік-экономикалық дамуы, Қайта құру дәуіріндегі Кеңестер Одағы. 

Пререквизиттері: Европа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Қазақстанның жаңа замандағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Қазақстанның Кеңес және тәуелсіз 

кезеңдерінің тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Кеңес мемлекетінің құрылу тарихы, негізгі кезеңдері туралы білім 

меңгереді. В. Кеңес мемлекеті тарихы бойынша қалыптасқан білімі мен дағдыларын оқу практикалары мен 
ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданады. С. Тарихи зерттеулерді қолдана отырып Кеңес мемлекеті 

тарихының кезеңдерін талдайды, негізгі оқиғалардың зерттелу тарихын анықтайды. Д. Мәселеге қатысты 

тарихи проблемаларды жүйейді, саралау арқылы ғылыми хабарламалар дайындайды. Е. Негізгі тарихи 

тұжырымдар мен қағидаларды басшылыққа ала отырып, мәселеге қатысты өзіндік тұжырымдар жасайды.      

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша 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.    

Пәннің 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: Инклюзивті білім беру, Психология, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік 

технологиясы. 
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Постреквизиттері: Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Тарихты 

оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 

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.      
 

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

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша мақсаты: 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: Музей және архив ісі, Қосалқы тарихы пәндер, Қазақстан тарихының деректемесі мен 

тарихнамасы 

Постреквизиттері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, Қазақстанның Кеңес және 
Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы 

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.      

 

9.2 Модуль – Жаһандану және тарихты оқыту 

 

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

Пәннің атауы: Тарих пәнін  оқытудағы сыни  тұрғыдан ойлау технологиясы 
Бағдарлама авторы: Ганибаева Ж.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені оқып білу, психолого-

педагогикалық ғылым жетістіктерін практикаға енгізу. 

Пәннің 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: Инклюзивті білім беру, Психология, Тарихты оқытудағы бағалаудың өлшемдік 
технологиясы. 

Постреквизиттері: Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру, Тарихты 

оқытудағы педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 

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: Ақтөбе облысының тарихы 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
Курстың қысқаша мақсаты: ежелгі дәуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі Ақтөбе өңірі тарихының 

кезеңдерін білуі. 

Пәннің 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: Археология, Мәдениеттану, Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. 

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

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

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасы және жаһандық үдерістер 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 
кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына дәрежесінде Қазақстан Республикасы және 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: Музей және архив ісі, Қосалқы тарихы пәндер, Қазақстан тарихының деректемесі мен 

тарихнамасы 

Постреквизиттері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, Қазақстанның Кеңес және 

Тәуелсіз кезеңдерінің тарихы 

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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12.1 Модуль – Шет елдер тарихы және оларды оқыту әдістемесі, 26 кредит 

БП ТК 
TPZhBMBOU 

4226 

Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 

7 5 

КП ТК AAEKZT 4306 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5 

КП ТК RKMT 4307 Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы 7 6 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

12.2 Модуль – Шетел және Қазақстан тарихының мәселелері, 26 кредит 

БП ТК 
KMTOOM 

4226 

Қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелер 7 5 

КП ТК ShEKZT 4306 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5 

КП ТК KSROT 4307 КСРО тарихы 7 6 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

13.1 Модуль – Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР сыртқы саясаты, 22 кредит 

КП ТК KAR 4309 Қазақстандағы әкімшілік реформалар 7 5 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

КП ЖК TD 4311 Тарихи демография  7 6 

БП  Дипломалды практика 8 5 

13.2 Модуль – Әлем және Қазақстан тарихының өзекті мәселелері, 22 кредит 

КП ТК UAKT 4309 Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 7 5 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

КП ЖК TD 4311 Тарихи демография  7 6 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль – Шет елдер тарихы және оларды оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 
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Курстың қысқаша мақсаты: Курстың мақсаты өмірлік маңызды бағдар ретінде құндылықтарды анықтау, 

үштілді білім беруді ұйымдастыру қажеттілігі; критериалды бағалау жүйесін пайдалану, студенттерді алған 

білімдерін оқу және өмірлік міндеттерді шешуде қолдануға бағыттау болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мектептегі ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмыстың негіздерімен 

танысу, педагогикалық іс-әрекетті жобалау, модельдеу және құрастырудың заманауи тәсілдерін игеру, 

педагогикалық жобаларды, процестерді және оларды іске асыру нәтижелерін талдау мен бағалаудың 

формалары мен әдістерін игеру. 

Пререквизиттері: Педагогика, Тарихты оқыту әдістемесі, Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті 
қалыптастыру. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курстың қысқаша 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, Жаңа замандағы Шығыс 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 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: Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Ресейде оның дамуының белгілі бір кезеңдерінде болған әлеуметтік-саяси 

процестерді зерттеу, оларды талдау, жалпылау, қоғам дамуының заңдылықтарын анықтау, қазіргі тарих 

ғылымының негізгі мәселелерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Тарих ғылым ретінде. Қоғам дамуының кезеңділігі. Тарихи дереккөздердің 

түрлері. Ресей XVIII - XIX ғасырдың ортасында. Ресей XIX ғасырдың екінші жартысы-ХХ ғасырдың басында. 

КСРО 1922-1991 жж. 
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы.  

Постреквизиттері: магистратура және докторантура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Ресей мен Кеңес мемлекеті тарихының кезеңделуінің негізгі кезеңдері мен 

принциптерін білу. В. зерттеудің тарихи, экономикалық, социологиялық, саяси әдістерінің негіздерін меңгеру. 

Сөз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз білдіру дағдыларын меңгеру; Д.тарихи материалда Ресей мен 

Кеңес мемлекетінің әлемдік тарихтағы орны мен рөлін түсінудегі әртүрлі теориялық тәсілдердің шынайы 

мақсаттарын ашуға дағдылану. Е. қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихты жариялау 

мәселелерінде құзыретті болу.  

 

12.2 Модуль –Шетел және Қазақстан тарихының мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелер 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курстың қысқаша мақсаты: Курс мақсаты қазіргі мектепте тарихты оқытудағы өзекті мәселелерді зерттеу. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Курс Тарих мамандығы студенттеріне ҚР білім беру жүйесі, жаңартылған білім 

беру бағдарламасы, оның ерекшеліктері, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы қағидалары мен 

тәсілдері, оқытудың заманауи технологиялары, оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы жұмыс әдістері, 

бағалау жүйесі, электронды құжаттар (күнделік, журнал) және тарих пәнін жаңартылған білім мазмұны 

бойынша ұйымдастыру жолдары туралы түсінік беріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Тарихты оқыту әдістемесі, Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру, Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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.      

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Курстың қысқаша 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: Орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс тарихы, Жаңа замандағы Шығыс 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: КСРО тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша мақсаты: 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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Тарихнама, Деректану. 

Постреквизиттері: магистратура және докторантура деңгейіндегі пәндер. 

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;  

 

13.1 Модуль –Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР сыртқы саясаты 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстандағы әкімшілік реформалар 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша 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 жаңа заман тарихы, Тарихнама, Деректану. 

Постреквизиттері: магистратура және докторантура пәндері. 
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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: Тарихи демография 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша 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: магистратура және докторантура пәндері. 

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. 

 

13.2 Модуль – Әлем және Қазақстан тарихының өзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша 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, Тарихнама, Деректану. 

Постреквизиттері: магистратура және докторантура пәндері 

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.      
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2Модуль – Қоғамдық пәндер, 16 кредит  

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5/5 

БП ЖК UR 1101 Ұлттық руханиат 1 5/5 

БП ЖК ZhZh 1202 Жалпы жертану 1 6/6 

4Модуль – Картография және ақпараттық технологиялар, 12 кредит 

БП ЖК KTN 1203 Картография, топография негіздерімен 2 5/5 

ЖБП МК AКТ 1107 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар /ағылшын тіл./ 2 5/5 

БП   Оқу практикасы 2 2/2 



35 

 

2Модуль – Қоғамдық пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ.   

Курстың қысқаша мақсаты:Студенттерге ұлттық руханият мәселелері білім беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Ұлттық руханият мәселелері. Ұлт түсінігі, руханият түсінігі. Қазақ халқының 

салт дәстүрі мен әдет ғұрыптары. Рухани және материалдық мәдениет. Ұлттық тәрбие   
Пререквизиттері:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Мәдениеттану, Философия 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: 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. 

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

Пәннің атауы: Жалпы жертану 

Бағдарлама авторы:  Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жердің құрамын, құрылымын, Жердің географиялық қабығының дамуын 

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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. Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті, геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана біледі; 
экспериментте әдістерді және географиялық қабық дифференциялануын оқушыларда білім жүйесінде 

қалыптастыруда пайдаланады. Күн жүйесі. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Жеңілдік. 

Географиялық қабық. Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері: Мектеп география курсы 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. даму кезеңдерінің негізгі құрылымын білу Жер мен жер қыртысын біледі; 

табиғат компоненттерінің қалыптасуы мен дамуын, олардың табиғатта болып жатқан өзара байланысын және 

процестерін біледі; Жердің пайда болуын, географиялық қабықтың заңдылықтарын түсіну; физикалық-

географиялық процестер мен құбылыстарды түсінеді; аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра туралы 

түсінікке ие болады, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер негіздерін, ықтималдықтар теориясын 
біледі; B. Деректерді өңдеудің геологиялық, физикалық және географиялық әдістерін тәжірибеде қолданады; 

тәжірибелік мәліметтерді өңдеу үшін математикалық әдістерді қолданады; C. Географиялық қабықтың 

тұтастығы мен дифференциациясы туралы студенттердің жүйелік білімін қалыптастыру мүмкіндігі. 

Географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық дағдыларын бағалау, 

студенттерге жеткілікті ғылыми және қол жетімді деңгейде материал ұсынады; E. Қарым-қатынас саласында 

кәсіби педагогикалық және ғылыми қызметте, педагогикалық мәселелерді шешуде, оқушылардың білімі мен 

білігін бағалауда, жалпы білім беретін мектепте география пәні бойынша оқу бағдарламасы мәселелерінде 

құзыретті болу қабілеті. E. Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің математикалық әдістерін қолданады. 

 

4Модуль – Картография және ақпараттық технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Картография, топография негіздерімен 

Бағдарлама авторы: Айдарова Ақмарал Зияшевна 

Курсты оқытудың мақсаты: Географиялық карталармен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру, басқа 

картографиялық туындылармен жұмыс жасау, оларға анализ жасай білуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географиялық картаның  маңызын түсінеді және маңызын анықтайды. Ұсақ 

масштабты карталардың математикалық негізін анықтайды. Карталардың жіктелуін ережелерін меңгереді. 

Картографиялық генерализация процесін ажыратады. Жалпы географиялық шолу карталары мен тақырыптық 

карталардың  ерекшеліктерін анықтау.  Атластар, карталар сериясын жіктеп, карталардың жасалуы 

принциптерін игереді. Картография ғылымының  даму тарихы мен кезеңдерін анықтап салыстыра алады. 
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Топографиялық карталар және оларды пайдалану тәртібін меңгереді. Топографиялық карталардағы 

географиялық және тікбұрышты координаталарды анықтау әдістерін меңгереді. Топографиялық картадағы 

географиялық оьектілердің бейнеленуі мен жергілікті жерді түсіру әдістерін меңгеріп, практикада пайдаланады. 

Географиялық карта туралы жалпы түсінік. Үсақ масштабты карталардың математикалық негізі. Карталардың 

жіктелуі. Картографиялық генерализация. Карта бетіндегі жазулар. Жалпы географиялық шолу карталары. 

Тақырыптық карталар және олардың ерекшеліктері. Карталар сериясы. Атластар. Ұсақмасштабты карталарды 

пайдалану. Карталардың жасалуы туралы ұғымдар. Картографияның даму тарихы. Қазақстан 

республикасындағы картография. Топографиялық карталар және оларды пайдалану. Топографиялық 
карталардағы. географиялық және тікбұрышты координаталар. Топографиялық картадағы географиялық 

оьектілердің бейнеленуі. Жергілікті жерді түсіру. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану.  

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы. Метеорология және климатология. 

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; 

аналитикалық геометрия, сызықтық алгебра, дифференциалды және интегралдық теңдеулер туралы ұғымдарды 

біледі;В.Тәжірибе барысында білім мен түсінікті пайдалану геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді 

пайдалана біледі;  экспериментте математикалық 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 математикалық әдістерді пайдалана білу;жергілікті жерде түсіріс жүргізе 

білу, картографиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасайды. 

 

6В01506 – ГЕОГРАФИЯ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 
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5.1. Модуль – Сандық карталар және экономикалық география, 19 кредит 

БП ТК АОG 2212      Ақтөбе облысының географиясы 3 4 

КП ЖК GSKKT 2302 Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 3 5 

КП ЖК DEASG 2303   Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 3 5 

КП ЖК KEAG 2304 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 3 5 

5.2. Модуль – Глобалистика және әлеуметтік география, 19кредит 

БП ТК BKG 2212   Батыс Қазақстанның географиясы 3 4 

КП ЖК GSKKT 2302 Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 3 5 

КП ЖК DEASG 2303   Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 3 5 

КП ЖК KEAG 2304 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 3 5 

6. Модуль - Жаңартылған оқыту және тұрғындар географиясы, 15 кредит 

КП ЖК TG 2305 Тұрғындар географиясы 3 5 

КП ЖК GPZhBMBO

U 2306 

География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды 

ұйымдастыру 

3 5 

КП ЖК KKZhG 2307 Қазақстанның киелі жерлер географиясы 3 5 

7.1.  Модуль - Оқыту әдістемесі және практика, 14 кредит 

БП ТК GOA  2213    Географияны оқыту әдістемесі      4 4 

КП ЖК BTDGN 2308 Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері 4 3 

БП 
 

Педагогикалық практика   4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

7.2.  Модуль – Глобалистика және тұрақты даму, 14 кредит 

БП ТК GTP 2213 Глобалистика және табиғатты пайдалану 4 4 

КП ЖК BTDGN 2308 Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері 4 3 

БП  Педагогикалық практика   4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 
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5.1. Модуль – Сандық карталар және экономикалық география 

 

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

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева А. М. 

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: Қазақстанның физикалық географиясы, Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім берудіңжаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын 

қолданады, қазіргі заманғы білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа 

үлгідегі мектеп стандарттарын енгізуді қамтамасыз етуге мүмкіндігін меңгереді;В) туған өлкенің киелі жерлер 

географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады;С) 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; Д) облыстың географиялық кеңістіктік сипатын 
жасап, ресурстарды тиімді пайдалану; облысқа географиялық талдау жасайды;Е) бастапқы материалдармен 

жұмыс істеу дағдыларын алуға және халықтарды салыстырмалы географиялық зерттеулер үшін мәліметтерді 

жинақтау, өңдеу мақсатында мол ақпараттар ағынында бағдарлану; биоресурстарды тиімді пайдалануды, 

ондағы өзгерістерге баға береді. 

 

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

Пәннің атауы: Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

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 комуникациялық технологиялар, 

Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Глобалистика және табиғатты пайдалану, Басқару және 

тұрақты дамудың географиялық негіздері 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева А. М. 

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: Жалпы жертану, Жалпы гидрология 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі 

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 – 
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географиялық жағдайларға сараптама жасайды; Д) Табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының 

генезисін  және олардың ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; Е) 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 және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов А. Ж. 

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, Геоморфология 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі 
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. 

 

5.2. Модуль – Глобалистика және әлеуметтік география 

 

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

Пәннің атауы: Батыс Қазақстанның географиясы 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Қазақстанның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу 

кезеңдерімен, геологиялық құрылысын, олардың жер бетінің бедерімен байланысы. Пайдалы қазбалардың 

таралу заңдылықтары, климаты мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық ерекшеліктері, ірі 

табиғи аймақтарға жіктелуі, табиғатын тиімді пайдалану. Батыс Қазақстанның географиялық орнының 

ерекшелігі, ауданы, шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері, көршілес мемлекеттері, зерттелу тарихы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Қазақстанның географиялық орны, аумағы,  шекаралары. Батыс 
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. Батыс Қазақстанның  географиясының негізгі проблемалары. 

Пререквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Батыс Қазақстан табиғаттың  және қоғамның бүтіндігі мен бірлігі туралы 

көзқарасты айқындау үшін географиялық  түсінікті, терминдерді, заңы мен заңдылықтарын біледі. 

Орографиялық схемаларды сыза білу, қима профильдерді түсіре біледі. Қорғалатын территорияларға  сипаттама 

береді. В.Батыс  Қазақстанның геоэкологиялық сызба-карталарын түсіре алады және географиялық       

процестермен құбылыстарды болжай біледі. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар кезіндегі ережелерді 
меңгереді. Батыс 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 
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мен суларын, топырақ-өсімдік жамылғысының зоналық ерекшеліктерін, ірі табиғи аймақтарға жіктелуін, 

табиғатын тиімді пайдаланады 

 

6. Модуль - Жаңартылған оқыту және тұрғындар географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Тұрғындар географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева А. М. 

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 береді. 

Материалдарды жетік түсінуге мектептегі экономикалық және әлеуметтік география курстарынан алған білім 

нәтижелері өз септігін тигізеді. 

Пререквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі 

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 экономикалық географияның жалпы географиялық, экологиялық, саяси, экономикалық білім 

мен ойды қалыптастыратын іс- әрекетіне баға береді, экономикалық- географиялық болжау, бақылау, 

қорытынды жасай біледі. D) Қарым- қатынас аймағында картографиялық, статистикалық, ғылыми, 

публистикалық және басқа білім көздерімен жұмыс жасай біледі, елдерге кешенді сипаттама. Е) Оқу аясында 

географиялық білім көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық біліктілігін жеткілікті және 

ғылыми деңгейде материалды жеткізе біледі; 

 

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

Пәннің атауы: География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 
Бағдарлама авторы: Шумакова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі. Оқушының 

функционалдық сауаттылығы. География пәнін оқытуда критериалды бағалау жүйесін (қалыптастырушы және 

жиынтық бағалау) қолдану. Өзін-өзі бағалау. Пән бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету  

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: Жалпы жертану, Геоморфология 
Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Бағдарлама авторы: Әбденов А. Ж. 
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 



40 

 

нысандарын анықтау мен жүйелеу жұмыстарының маңыздылығын түсіну. Киелі жерлер географиясын 

оқытудағы жаңа әдістерді меңгеру.  

Пререквизиттері: Геоморфология, Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері. 

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. 

 

7.1.  Модуль - Оқыту әдістемесі және практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Географияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Шумакова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке тұлға ретіндегі еркін шығармашылық ойларын, өз іс-

әрекетінің нәтижелерін ой елегінен өткізіп, қорытынды шығара білуге дағдыландыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудың жалпы мәселелерін анықтайды. Базалық географиялық 

білімнің құрылымы мен мазмұнын меңгереді. Мектеп географиясын оқыту әдістерін практикада пайдаланады. 

Мектеп географиясын оқыту технологияларын ажыратады. Географияны оқытудың педагогикалық-

психологиялық негіздерін түсінеді. Географияны оқыту құралдарын жіктейді. Мектепте географиялық-

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәжірибесін меңгереді. Мектеп географиясының жеке курстарын оқыту 

әдістемесін игереді.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A. Үйінді 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. B. 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;C. Педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, 

статистикалық және графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - пән бойынша 

бақылау-бағалау материалдарын дайындауға қаблетті болады. D. 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;  

E. 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. 

 

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

Пәннің атауы: Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері  

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ география бакалаврларын басқару туралы ғылымның географиялық 

негіздерімен таныстыру, негізгі теориялық және қолданбалы мәселелері жөнінде нақты білім қалыптастыру. 

Қазіргі заманғы әлеуметтік, саяси, экономикалық және экологиялық проблемаларды түсіндіруге  географиялық 

білімді пайдалануға үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері аумақтарды басқару мен 

олардың тұрақты дамуының кеңестік әлеуетін зерттеудің географиялық негіздеріне қатысты мәселелер. 

Пререквизиттері: География оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Басқару және тұрақты даму тұжырымдамасының  аумақтардың тұрақты 

дамуының қазіргі географиялық мәселелерін шешу жолдарын сауатты негіздей алады. В) Адамдар табиғатпен 
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үйлесімді түрде , салауатты және жемісті өмір сүру  құқығына ие бола біледі. С) Қоршаған ортаны қорғау 

қоғамның даму процесінің ажырамас бөлігіне айналуы қажет. Д) Елдің даму деңгейлері арасындағы 

алшақтықты азайту және кедейлік пен қайыршылықты жою. Е) Елдер тұрақты дамуға қол жеткізу үшін өндіріс 

пен тұтынудың осы мақсатқа кедергі келтіретін үлгілерін мүлде пайдаланбауы немесе шектеуі қажет. 

 

7.2  Модуль – Глобалистика және тұрақты даму  

 

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

Пәннің атауы: Глобалистика және табиғатты пайдалану  

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

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, Геоморфология 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

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. 

6В01506 – ГЕОГРАФИЯ  

3 курс  

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

9  Модуль – Физикалық география және кәсіби шетел тілі, 15 кредит 

БП ЖК KFG 3214 Қазақстанның физикалық географиясы 5 5/5 

БП ЖК GSKKT 3215 Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 5 5/5 

КП ЖК GPOKShT 3301 Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 5 5/5 

10.1 Модуль – Физикалық география және туристік-өлкетану жұмыстары, 15 кредит 

БП ТК AESGK 3216 Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе 5 5/5 

КП ТК  TMDFG 3302 ТМД-ның физикалық географиясы 5 5/5 

КП ЖК MTOZh 3303 Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары 5 5/5 

10.2 Модуль – Экономикалық география, 15 кредит 

БП ТК ZhEG 3216 Жалпы экономикалық география 5 5/5 

КП ТК Tор 3302 Топонимика 5 5/5 

КП ЖК MTOZh 3303 Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары 5 5/5 

11.1 Модуль – Оқыту әдістемесі, Қазақстан табиғатын зерттеу мен экономикасы, 15 кредит 

БП ТК GOA 3217 Географияны оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 6 5/5 

БП ТК KEAG 3218 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 5/5 

11.2 Модуль -  Оқыту  технологиялары және экономикалық география, 15 кредит 

БП ТК GOT 3217 Географияны оқыту технологиялары 6 5/5 

КП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 6 5/5 

БП ТК EGN 3218 Елтану және геоэкономика негіздері 6 5/5 

12.1 Модуль - Экономикалық география және цифрлық ресурстар, 15 кредит 

КП ЖК TMDEAG 3305 ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 4/4 
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КП ТК OTEN 3306 Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері 6 4/4 

БП ЖК GOITCBBR 3219 
Географияны оқытудағы IT және цифрлық білім беру 

ресурстары 
6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

12.2 Модуль – Оқыту әдістемесі және әлеуметтік география, 15 кредит 

КП ЖК TMDEAG 3305 ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы 6 4/4 

КП ТК TRG 3306 Табиғи ресурстар географиясы 6 4/4 

БП ЖК GOITCBBR 3219 
Географияны оқытудағы IT және цифрлық білім беру 

ресурстары 
6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

 

9 Модуль  – Физикалық география және кәсіби шетел тілі 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан физикалық географиясы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстан Республикасының географиялық орнының ерекшеліктері, ауданы, 

шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері,  шекаралас мемлекеттері туралы білім негізі қалыптасады. Қазақстан 

территориясының зерттелу тарихын меңгереді. Тектоникалық - геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 

анықтайды. Жер бедерінің пайда болуының басты ерекшеліктерін салыстырады. Климаты мен климат  

қалыптастырушы факторлар маңызын ажыратады.  Ішкі суларын сипаттайды.  Топырақ  және өсімдік 

жамылғысы, жануарлар дүниесінің таралу заңдылығын түсінеді. Аудандастыру мәселелерін анықтау 

дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 
Постреквизиттері: ТМД-ың экономикалық және әлеуметтік географиясы. Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Біледі және  түсінеді:  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 

айқындады;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 жасады;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 
процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын біледі және түсінеді. Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  

біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Геоақпараттанудың теориялық негіздерімен, географиялық ақпараттық 

жүйелердің жұмыс істеу және қолдану принциптерімен, ArcGIS бағдарламасында сандық карталарды құру 

жолдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеруде  кеңістіктік ойлау қабілеті, оларды зерттеу және басқару 
мақсатында нақты әлем объектілерінің кеңістіктік моделін құру қабілеті қалыптасады. Геоақпараттық 

технологиялар саласындағы студенттердің базалық білімі нақтыланады және кеңейеді, геоақпараттық жүйелер 

класының қазіргі заманғы бағдарламаларымен жұмыс істеудің практикалық дағдылары қалыптасады және 

жетіледі, геоақпараттық технологиялар саласындағы жаңа жетістіктермен танысады. Геоақпараттық 

технологиялар туралы түсінік. Геоинформатика - ғылым, технология, индустрия. Негізгі ұғымдар мен 

терминдер. Зерттеу облыстары және басқа ғылымдармен байланысы. ГАЖ эволюциясы және ГАЖ қолдану 

саласы. ГАЖ құрылымы және түрлері (жіктелуі). Геоақпараттық жүйелердің жалпы құрылымы. Геоақпараттық 

жүйелердің жіктелуі. Геоақпараттық жүйелердің құрамды бөліктері. Пайдаланылатын деректер моделі 

бойынша ГАЖ түрлері.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Картография топография 

негіздерімен  
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Постреквизиттері: Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар, Глобалистика және табиғатты 

пайдалану, Басқару және тұрақты дамудың географиялық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Географиялық ақпараттық жүйелер мен технологиялар туралы 

анықтамалар мен ұғымдарды; картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда 

құрастыру, редакциялау, жариялауға дайындау әдістерін; жалпы географиялық және тақырыптық карталар, 

атластар мен басқа картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда құрастыру, 

редакциялау, жариялауға дайындау әдістерін біледі. В) ақпаратты жинау, сақтау және талдау үшін 

геоақпараттық жүйелерді пайдалануды меңгереді; карталардың түрлері мен типтерін құрастыра алады. С) 
Карталарды жасау үшін алынатын сандық мәліметтерді саралап, талдай алад; бағдарламалық қамтамасыз ету, 

компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістерін талдай алады. D) ГАЖ-дың мүмкіндіктерін игереді, нақты 

географиялық ақпараттық жүйелерімен өзіндік жұмыс жүргізе алады, ГАЖ-ортасында жұмыс жасауды 

меңгереді. E) ГАЖ мүмкіндіктерін талдай отырып, географиялық зерттеулердегі маңызына баға бере алады; 

ArcGIS бағдарламасының функцияларын бағалай алады  

 

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

Пәннің атауы: Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беру блогының пәні ретінде Кәсіби бағытталған шет тілі күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін жалпы қабылданған Халықаралық деңгейлік 

жүйе негізінде табиғи және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылардың 
мәдениаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіби шетел тілі пәнінің география мұғалімдерін кәсіби жағынан даярлаудағы 

маңызын анықтайды. Курстың кәсіби бағытталған мазмұнын ажыратады. Сөйлесу мәнері мен тілді жан-жақты 

дамытудың негізгі талаптарын меңгереді. Дүниетанымдық көзқарастарын дамытады.  Жаңаша ойлау дағдысы 

қалыптасады. Жаңа заман талабына сай жоғары білімді маман болудағы кәсіби шет тілінің ролін анықтайды. 

Physical Geographers. Geomorphologists. Economic Geographers. Geology and the Importance of Being a Geologist. 

Ecology. Geographic Information Systems. The Atmosphere. Continental Drift . Geographical names. Countries 

studying. Geographical position of Kazakhstan. Nature, landscape and climate of Kazakhstan. Inland waters of 

Kazakhstan. Mineral resources and economy of Kazakhstan. Population  of Kazakhstan. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Геология және геоморфология,  Картография және топография негіздері    

Постреквизиттері: Елтану,   Қазақстанңың әлеуметтік  және экономикалық географиясы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі жалпы және оқу, кәсіби тақырыптарға коммуникацияны жүзеге 

асыра алады, В) оқуға, бос уақытқа және болашақ мамандыққа қатысты зерттелген тақырыптарға әдеби норма 

шегінде нақты айтылған сөздердің негізгі ережелерін түсінеді;С) сөйлемдегі сөздерді ауызекі және жазбаша 

тілде дұрыс біріктіре алады;Д) әр түрлі жағдайларда бейресми және ресми сөйлеуді ажыратады;Е) оқиғалардың 

реттілігін жазбаша баяндайды, таныс тақырыптарға қарапайым байланысты мәтіндерді жазады; 

 

10.1 Модуль – Физикалық география және туристік-өлкетану жұмыстары 

 

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: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе  пәнінің зерттелуі, 

әдістемелік негізін меңгереді. Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе пәнінің дамуы, 

қалыптасуы туралы біледі.  Территориялық еңбек бөлінісі туралы ілімін пайдаланады. Экономикалық 

географияның концепциялары мен теорияларын меңгереді. Территориялық ұйымдастыру және кеңістіктік 

зерттеулерін ажыратады. Табиғат жағдайы және ресурстар, халықтар географиясы туралы білім негіздерін 

меңгереді. Материалдық-техникалық базасын сипаттайды. Экономикалық-географиялық аудандастыру 

заңдылықтарын пайдаланады. Адамзаттың ғаламдық проблемаларын анықтап, сипаттайды.  

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.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: ТМД-ның экономикалық географиясы. 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, 
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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: 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-ның географиялық орнын, табиғатының қалыптасу кезеңдерін біледі. ТМД 
елдерінің геологиялық құрылысы, жер бедерінің ерекшеліктерін анықтайды. Климаты, ішкі сулары, топырақ 

және  өсімдік жамылғысы, табиғат зонасытуралы білім негіздерін қалыптастырады. ТМД елдеріне  жалпы шолу 

жасап, салыстырады. ТМД елдерінің  территориясының физикалық - географиялық ерекшеліктерін анықтайды. 

ТМД елдерінің ірі физикалық -географиялық аймақтарын сипаттайды. 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:А) ТМД территориясының табиғат жағдайларын, климат   түзілу 

ерекшеліктерін, аймақтарға кешенді физикалық-географиялық сипаттама беру ерекшеліктері мен физикалық -

географиялық зерттеуде  негізгі сатыларын біледі және түсінеді. B) Ішкі сулардың типтерін олардың таралу 

зағдылықтары мен топырақ, өсімдік және жануарлар дүниесі орналасуының жалпы заңдылықтарын біледі.C) 

ТМД елдері аумағын физикалық географиялық аудандастыру негіздерін, ұстанымдарын және әдістеріне талдау 

жасай біледі;D) ТМД елдері кеңістігін негізгі токсономиялық бірліктерге физикалық географиялық аймақтар 

мен табиғат зоналарына жіктелуіне талдау жасай біледі;E) ТМД елдері аумағы ауқымындағы табиғат зоналары 

және таулы облыстардағы биіктік белдеулерін, олардың өзіндік ерекшеліктерін талдау жасай біледі. 
 

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 анықтайды. Қазақстан Республикасындағы 

өлкетанудың мәні мен мақсатын ажыратады. Кешенді физикалық-географиялық зерттеулердің әдістерін 

меңгереді. Тарихи өлкетанудың негізгі бағыттарын ажыратады. Экономикалық өлкетанудың мәні мен маңызын 

ажыратады. Туристік рекреациялық зерттеулер және олардың таралуыа баға береді. Туған өлкенің экономико–

географиялық сипаты бойынша мәліметтер  дерегін практикалық мақсатта пайдаланады. Кәсіпорындар, елді 
мекендер және аудандар өлкетанулық зерттеудің нысаны анықтайды. Топономикалық зерттеу әдістемелерін 

меңгереді. «Мұражай» ұғымын түсінеді. Туристік жорықтар оның түрлерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Жалпы жертану. Географиялық ашулар мен зерттеулер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 

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 болады; В.  Туристік бизнес, қызмет көрсету 

нарығын құру механизмі, өлкетану түрлері мен формалары туралы білімді практикада пайдалану; - практикада 
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бухгалтерлік балансты қолдану;- нарықтық тепе-теңдік, туристік бизнесті жасау, салық салу сұрақтары 

бойынша түсінік болады; С. Туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін ұйымдастыру мен өткізуге ерекше 

назар аудару;  -  туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен өткізе алу, туристік өнімді құра алады. Д. 

Негізгі құралдар және материалдық емес активтерге есеп жүргізе білу, шығыс пен кірісті есептей біледі; Е. 

Туристік кәсіпорынның кірісіне есеп жүргізе білу, туризмдегі жарнама бойынша құжаттар пакетін жасай біледі. 

 

10.2 Модуль – Экономикалық география 

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

Пәннің атауы: Жалпы экономикалық география 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоғамдық өндірістің аумақтық ұйымдастырылуын, шаруашылықтың орналасуы 

туралы зерттеуді мақсат етеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Экономикалық географияның маңызды категориясы – географиялық (аумақтық) 

еңбек бөлінісі. Экономикалық аудандар халық шаруашылығының аумақтық құрылымының негізі. Өндіріс 

күштерінің орналасуы. Экономикалық-географиялық жағдай, аумақтық-өндірістік кешендер. Экономическая 

географияның жалпы, салалық, дүние жүзілік шаруашылық географиясы, саяси география, аймақтық география 

бөлімдері. Өндірістің және оның жекелеген салаларының орналастыру заңдылықтары - жалпы экономикалық 

географияның зерттеу нысаны. Өндіргіш күштерінің әлем бойынша таралуы. Адамзаттың кеңістіктегі, азық-

түлікте, шикізатқа, энергияға, т.б. сұраныстары. 
Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: ТМД-ның экономикалық географиясы. Дүниежүзінің  экономикалық, әлеуметтік және 

саяси географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Қоғамдық өндірістің аумақтық ұйымдастырылуымен, шаруашылықтың 

орналасуымен танысады; В) Шаруашылықты орналастыру факторларын анықтайды. Аумақтық географиялық 

еңбек бөлінісін сипаттайды;С) аумақтық-өндірістік кешендердің қалыптасуы мен дамуының проблемалары мен 

бағыттарын анықтайды; Өндіріс сададарының орналасу заңдылықтарын сипаттайды;D) Адамзаттың, 

шаруашылықтың шикізат, энергия, т.б. сұраныстарына талдау жасап, баға береді. ҒТР кезеңіндегі өндірістің 

орналасуына сипаттамасын жасайды; Е) Аумақтық еңбек бөлінісінің қағидаларын ажырата алады. Жекелеген 

елдердің территориялық. салалық шаруашылық құрылымын сипаттайды. 

 
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: Географиялық атаулардың қалыптасу ерекшеліктері мен маңызы туралы 

түсініктерді қалыптастырады студенттердің географиялық ойлауын дамытады; Топонимдерді жазу және айту 

ережелерін меңгереді. Топонимдердің жазылу және айтылу заңдылықтарын, географиялық атаулардың алуан 

түрлілігін анықтайтын факторлардызерттейді; Табиғи аумақтық және аквальды атауларды зерттейді, 

ажыратады; Географиялық номенклатураның қалыптасу және өзгеру мәселелерін қарастырып, баға береді; жер 

шарының түрлі аймақтарындағы жергілікті географиялық атаулар туралы түсініктерді қалыптастырады, 
практикада пайдаланады. 

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: 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. 

 

11.1 Модуль – Оқыту әдістемесі, Қазақстан табиғатын зерттеу мен экономикасы  
 

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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудың жалпы мәселелерін анықтайды. Базалық географиялық 

білімнің құрылымы мен мазмұнын меңгереді. Мектеп географиясын оқыту әдістерін практикада пайдаланады. 

Мектеп географиясын оқыту технологияларын ажыратады. Географияны оқытудың педагогикалық-

психологиялық негіздерін түсінеді. Географияны оқыту құралдарын жіктейді. Мектепте географиялық-

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәжірибесін меңгереді. Мектеп географиясының жеке курстарын оқыту 

әдістемесін игереді.  
Пререквизиттері: Жалпы жертану негіздері. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A. Үйінді 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. B. 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;C. Педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, 

статистикалық және графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - пән бойынша 

бақылау-бағалау материалдарын дайындауға қаблетті болады. D. 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; E. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 
жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне 

қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық 

жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі 

талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен 

жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі 
әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу 

техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан 

сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру 

түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Философия, әлеуметтік-саяси білім модулі. 

Постреквизиттері: Географияның ғылыми зерттеу незіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 

оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады;С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады;D)  Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 

басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді;Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді 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 
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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: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі 

және оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. B. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және 

табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсінеді; С. 

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. D. 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. E. 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 -  Оқыту  технологиялары және экономикалық география 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқыту технологиялары 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Географияны оқытуда студенттің пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған 

білімдерін сыныптарын тыс жерде, кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 
Курстың қысқаша мазмұны: Географияны оқыту технологиясы туралы түсініктерді біледі. Жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгереді. Технологиялық картаны құрайды. Географияны оқытуда заманауи 

технологияларды қолданады. Авторлық бағдарламалық технологияларды әзірлейді. Оқу үрдісінде модельдерді 

біледі. Авторлық бағдарламалардың технологиясын біледі. Географияны оқытуда инновациялық 

технологияларды қолданады. Дамыта оқыту технологиясын, проблемалық оқыту технологиясын, 

коммуникативтік қызмет технологиясын меңгерген. Оқытуда жобалық қызметті қолданады. Электрондық оқу 

құралдарын әзірлейді. 

Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Постреквизиттері: География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойыншат оқытуды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер  географияны оқыту технологиясы мақсат-міндеттерін, 

құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді; В) Географияны оқыту технологиясы сәйкес педагогикалық 
тәсілдер мен оқу материалдарын түсінеді және қолданады; С) Географияны оқыту технологиясын түсінеді және 

қолданады; D) Географияны оқыту технологиясын орта білім беру мазмұнында оқу процесіне қолдануға 

байланысты білік, дағдылары қалыптасады.Е) географиялық және басқа да педагогикалық-психологиялық 

ғылымдармен байланыстарын анықтайды; мектеп географиялық білімінің мазмұнын пән құрылымын біледі; 

тақырыптық және сабақ жоспарларын құрастырып түзетуді, оқыту технологиясы негізінде  сабақтар өткізу 

әдістерін меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: Елтану және геоэкономика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шумакова Г. Ж. 

Курсты қысқаша мақсаты: 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.  

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты оқып үйрену барысында әлемнің елдері мен аймақтарының саяси, 

экономикалық және мәдени сипаттамаларын, геоэкономика теориясы мен негізгі ұғымдарын, түсініктерін, 

геоэкономикалық жүйелердің жұмыс істеуі мен даму үрдістерін, әлеуметтік-экономикалық процестер мен 

құбылыстар туралы деректерді талдау әдістері мен құралдары туралы қажетті білім жиынтығын алады, 

геоэкономикалық тұрғыдан қоғамда пайда болатын процестер мен құбылыстарды талдау дағдыларын игереді. 

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 
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Республикасы. Оңтүстік Азия елдері. Оңтүстік-Батыс Азия елдері және Таяу Шығыс. Африка елдері. Латын 

Америкасы елдері. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі, Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Постреквизиттері: Саяси география және геосаясат негіздері, Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және 

саяси географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Әлемнің  жеке елдерінің  саяси картасы, қалыптасу кезеңдерімен 

танысады; В) Дүние жүзінің  аймақтарандағы жетекші елдердің табиғат жағдайлары, ресурстарын тиімді 

пайдалану,қорғау  мәселелерін меңгереді; С) Халықтарының ұдайы өсуі, құрамы, орналасуы, үрбандалу, көші-
қон, демографиялық мәселелер қарастырылады;D) еңбек ресурстары талданады; Е) жекелеген елдердің 

территориялық және салалалық шаруашылық құрылымы, дүние жүзілік шаруашылық және географиялық еңбек 

бөлінісіндегі орны анықталады.  

 

12.1 Модуль - Экономикалық география және цифрлық ресурстар 

 

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 шаруашылық салаларының өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік 

және өндірістік емес сала сипаттамасын біледі. Халықтың көші-қон процестерінің құрылымын, құрамын, 

қоныстандыру принциптерін, тұрақты өсуін, көші-қон процестерін қарастырады. ТМД елдерінің қазіргі 

экономикалық және әлеуметтік жағдайы туралы ақпаратты меңгереді. ТМД елдерінің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын сипаттайды. 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. ТМД-ның физикалық географиясы 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және саяси географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Табиғи ресурстарды, дүниежүзі  экономикалық салаларды, жеке 

мемлекеттерді оқуда шартты құрастыруды түсінеді. 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: Өндірістің техникалық- экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгул Максаткызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндіріс туралы, өндіріс салалары, өндірістік стадиялар туралы түсінікті 

қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері курсының мақсат, міндеттерін 

анықтайды, меңгереді. Отын-энергетикалық кешен туралы білімдерін қалыптастырады. Мұнай,табиғи газ, 

көмір өнеркәсібі,электроэнергетика, қара металлургия, түсті металлургия, болат, алюминий өндірісі, машина 

жасау кешені, химия, орман және ағаш өңдеу, тоқыма, тамақ өнеркәсібі мен оладың технологиялық 

ерекшеліктері туралы біледі. 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: Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және саяси 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 
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салалары табиғат кешендерінің компоненттерінің арасындағы байланысты  біледі; географиялық еңбек 

бөлінісінің формаларын, негізгі жақтарын біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы ІТ және цифрлық білім беру ресурстары     

Бағдарлама авторы: Шумакова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Географияны оқытудағы ІТ және цифарлық білім беру ресурстары» пәнінің 

мақсаты студенттерге  өзінің ғылыми-зерттеу және білім беру қызметінде ІТ және цифарлық білім беру 
ресурстарын қолданудың құзыреттілік жүйесін меңгерту және қалптастыру . 

Курстың қысқаша мазмұны: Электронды білім беру   ресурстарын пайдаланудың теориялық  негіздері. 

Ақпарақпараттық-коммуникациялық технологияларды мектепте географияны  оқытуда пайдаланудың  

мүмікіндіктері.  Электронды білім беру ресурстарын пайдалану арқылы мектепте   география пәндерін  

оқытудың тиімділігін арттыру. Географияны оқытудағы ГАЖ-технологиясы. Қолжетімді ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану әдістері. Camtasia Studio бағдарламасынмен мультимедиялық 

аудио / бейне материалдарды жасау үшін қолдану. Медиафайлдарды өңдейтін Freemake Video Converter 

бағдарласын география сабақтарында қолданылатын қолдану әдістері.  Заманауи интербелсенді тест құратын 

iSpring Quiz Maker, "Kahoot"   бағдарлаларын қолданып бағлау құрадарын құру әдістері. Білім берудегі 

электрондық басылымдар мен ресурстарды  қолдану   әдістері. Мультимедиа құралдарды география 

сабақтарында қолдану мүмкіндіктері.Заманауи компютеолік бағдарламаларды пайдаланып электронды 

оқулықтарды құру және оқу үрдісінде  қолдану. Интербелсенді және аудиовизуальды оқыту құралдарын құруға 
қолданылатын компьютерлік бағдарламалар. 

Пререквизиттері: Ақпарттық коммуникациялық  технологиялар,Бағалаудың өлшемдік технологиясы, 

Географияны оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: География пәнін жаңартылған білім мазмұны бойыншат оқытуды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білімді ақпараттандырудың негізгі бағыттарын және білімді 

ақпараттандырудың қазіргі құралдарын біледі; В) Электрондық (сонымен қатар мультимедиалық) 

материалдарды қолдану арқылы оқыту әдісін меңгереді.С) Өзінің кәсіби қызметіне қажетті ақпараттық-білім 

беру қорларына іздеу жүргізу және интернет-сілтеменің қысқаша мазмұндық топтамасын жасауды меңгереді; 

D) Оқу үдерісінде оқу-әдістемелік және ақпараттық кешендерді жасай білуі және қолдана алуы қажет; Е) 

Практикалық сабақтарды өткізу үшін интернет желісіндегі сабақтарды (оқу материалын оқу, семинарлар, 

практикумдар, тестілеу және т.б) ұйымдастыру нысандарын қоса пайдалана алады;  
 

12.2 Модуль – Оқыту әдістемесі және әлеуметтік география 

 

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

Пәннің атауы: Табиғи ресурстар географиясы 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи ресурстар және оның жіктелуі туралы, әлем аймақтары бойынша таралуы 

туралы білім беру, ресурспен қамтамасыз етуді анықтау дағдыларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Табиғи ресурстар туралы түсінік және олардың классификациясы. Ресурстарды 

классификациялау қағидалары. Ресурспен қамтамасыз ету мәселесі. Минералды ресурстар және олардың 

таралуы. Жер ресурстары, агроклиматтық ресурстар және олардың географиясы. Құрлықтың су ресурстары 
және олардың географиясы. Орман ресурстары және олардың географиясы, Биологиялық ресурстар. Әлемдік 

мұхит ресурстары: минереалды, энергетикалық, биологиялық ресурстарының таралуы. Жердің рекреациялық 

ресурстары және оның аймақтар бойынша таралуы. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе.  

Постреквизиттері: Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Табиғи ресурстармен және оның түрлерімен, ресурстардың аймақтар 

бойынша таралуымен танысады; В) Ресурстардың классификациялау белгілерін анықтайды. Ресурспен 

қамтамасыз ету мәселесін сипаттайды;С) Ресурстардың аймақтар бойынша таралуына талдау жасайды. 

Аймақтар, жекелеген елдер бойынша ресурспен қамтамасыз етуді анықтайды;D) Аймақтар, елдер бойынша 

ресурстардың түрлерінің таралуына талдау жасап, оның аймақ шаруашылығына ықпалына баға береді; Е) 

Жекелеген елдер, аймақтардағы ресурстардың түрлерінің аумақтық таралуын, құрылымын сипаттайды. 
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6В01506 – ГЕОГРАФИЯ  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 
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6.1  Модуль– Инновациялық технология және табиғи мұралар, 22 кредит 

БП ТК KTTME 3211 Қазақстанның табиғи және тарихи-мәдени мұралары 5 3/3 

БП ТК GOIT 3212 Географияны оқытудың инновациялық технологиялары 5 4/4 

КП ЖК GOA 3304 Географияны оқыту әдістемесі 5 5/5 

КП ЖК AZh 3305 Академиялық жазу 5 5/5 

КП ЖК KFG 3306 Қазақстанның физикалық географиясы 5 5/5 

6.2 Модуль – Оқыту әдістемесі және аймақ географиясы, 22 кредит 

БП ТК AOG 3211 Ақтөбе облысының географиясы 5 3/3 

БП ТК  GOZhT 3212 Географияны оқытудың жаңа технологиялары 5 4/4 

КП ЖК GOA 3304 Географияны оқыту әдістемесі 5 5/5 

КП ЖК AZh 3305 Академиялық жазу 5 5/5 

КП ЖК KFG 3306 Қазақстанның физикалық географиясы 5 5/5 

7Модуль – Экономикалық география салалары және практика, 26 кредит 

КП ЖК KEAG 3307 Қазақстанның экономикалық және әлеуметттік географиясы 6 5/5 

КП ЖК 
DZhEASG 
3308 

Дүние жүзінің  экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 6 6/6 

БП  Педагогикалық практика 6 10/10 

БП  Дипломалды практикасы 6 5/5 

 

6.1 Модуль – Инновациялық технология және табиғи мұралар 

 

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: Жалпы гидрология, Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларына сипаттама жасай біледі; В. 

Туған өлкенің мұраларын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады. С. 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. Д. еліміздің табиғи, тарихи және мәдени мұраларының объектілерін танымдық, білім беру, ғылыми, 
туристік және рекреациялық мақсатта қолданылуын бағалайды; Е. Қазақстанның тарихи-мәдени мұраларын 

туристік бағытта қолдануды үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы инновациялық технологиялары 

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 
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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, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, Инклюзивті білім беру 

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 бере алады, 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: Географияны оқыту әдістемесі 

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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудың жалпы мәселелерін анықтайды. Базалық географиялық 

білімнің құрылымы мен мазмұнын меңгереді. Мектеп географиясын оқыту әдістерін практикада пайдаланады. 
Мектеп географиясын оқыту технологияларын ажыратады. Географияны оқытудың педагогикалық-

психологиялық негіздерін түсінеді. Географияны оқыту құралдарын жіктейді. Мектепте географиялық-

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәжірибесін меңгереді. Мектеп географиясының жеке курстарын оқыту 

әдістемесін игереді.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану негіздері. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A. Үйінді 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. B. 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;C. Педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, 

статистикалық және графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - пән бойынша 

бақылау-бағалау материалдарын дайындауға қаблетті болады. D. 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; E. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне 
қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық 

жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі 

талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен 

жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі 

әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу 

техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан 

сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру 

түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Философия, Әлеуметтік-саяси білім модулі. 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 

оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады;С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады;D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 
басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді;Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан физикалық географиясы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстан Республикасының географиялық орнының ерекшеліктері, ауданы, 

шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері,  шекаралас мемлекеттері туралы білім негізі қалыптасады. Қазақстан 
территориясының зерттелу тарихын меңгереді. Тектоникалық - геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 

анықтайды. Жер бедерінің пайда болуының басты ерекшеліктерін салыстырады. Климаты мен климат  

қалыптастырушы факторлар маңызын ажыратады.  Ішкі суларын сипаттайды.  Топырақ  және өсімдік 

жамылғысы, жануарлар дүниесінің таралу заңдылығын түсінеді. Аудандастыру мәселелерін анықтау 

дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Біледі және  түсінеді:  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 

айқындады;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 жасады;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын біледі және түсінеді.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  

біледі. 

6.2 Модуль – Оқыту әдістемесі 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 облысының географиялық орны, табиғатының қалыптасу кезеңдері, 

геологиялық құрылысы, олардың жер бетінің бедерімен байланысы, климаты, сулары, топырақ-өсімдік 

жамылғысының ерекшеліктерін, табиғатын тиімді пайдалану мүмкіндігін анықтау. Ақтөбе облысының табиғат 

байлықтарының көптүрлілігі. Табиғат ресурстары мен  экологиялық мәселелеріне баға беру.Ақтөбе облысы 

табиғатына жалпы сипаттама. Ақтөбе облысының табиғаты, органикалық дүниесі мен табиғи  зоналары.  
Пререквизиттері: Жалпы гидрология, Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы  

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; В. туған өлкенің киелі жерлер 

географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады; С. студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізудегі география, экология, экономика, туризм, өлкетану салалары бойынша қазіргі 

заманғы тәсілдерін зерттеу және пайдалану дағдыларын арттырады. Д. Облыстың қазіргі физикалық-

географиялық, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық негіздерін жетік біледі; облыстың географиялық 



53 

 

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; Е. биоресурстарды 

тиімді пайдаланады, ондағы өзгерістерге баға береді. 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 
Курсты оқытудың мақсаты: Географияны оқытуда студенттің пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған 

білімдерін сыныптарын тыс жерде, кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Географияны оқытудың жаңа технологиялары туралы түсініктерді біледі. Жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгереді. Технологиялық картаны құрайды. Географияны оқытуда заманауи 

технологияларды қолданады. Авторлық бағдарламалық технологияларды әзірлейді. Оқу үрдісінде модельдерді 

біледі. Авторлық бағдарламалардың технологиясын біледі. Географияны оқытуда инновациялық 

технологияларды қолданады. Дамыта оқыту технологиясын, проблемалық оқыту технологиясын, 

коммуникативтік қызмет технологиясын меңгерген. Оқытуда жобалық қызметті қолданады. Электрондық оқу 

құралдарын әзірлейді. 

Пререквизиттері: Педагогика, Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер  географияны оқытудың жаңа технологияларының мақсат-
міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді; В) Географияны оқытудың жаңа технологияларына 

сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын түсінеді және қолданады; С) Географияны оқыту 

технологиясын түсінеді және қолданады; D) Географияны оқытудың жаңа технологияларын орта білім беру 

мазмұнында оқу процесіне қолдануға байланысты білік, дағдылары қалыптасады.Е) географиялық және басқа 

да педагогикалық-психологиялық ғылымдармен байланыстарын анықтайды; мектеп географиялық білімінің 

мазмұнын пән құрылымын біледі; тақырыптық және сабақ жоспарларын құрастырып түзетуді, оқыту 

технологиясы негізінде  сабақтар өткізу әдістерін меңгереді. 

 

7 Модуль – Экономикалық география салалары және практика 

 

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:Географияны оқыту әдістемесі, Қазақстанның физикалық географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі 

және оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. B. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және 

табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсінеді; 

С. 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. D. 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. E. 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 
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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: Географиялық ашулар мен зерттеулер. Қазақстанның физикалық 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 жасайды; 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; Е. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану 

саласында әртүрлі нормативтік құжаттарды және ұлттық стандарттарды қолдана біледі. 
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12.1 Модуль – Қазіргі дүние географиясы, 22 кредит 

КП ТК 
DEASG 4306 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси 

географиясы 
7 6/6 

БД  Педагогикалық практика  7 6/6 

КП ЖК HTG 4308 Халықаралық туризм географиясы 7 5/5 

БП  Дипломалды практикасы 8 5/5 

12.2 Модуль – Экономикалық және әлеуметтік география, 22 кредит 

КП ТК DEAG 4306 Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 6/6 

БД  Педагогикалық практика  7 6/6 

КП ЖК HTG 4308 Халықаралық туризм географиясы 7 5/5 

БП  Дипломалды практикасы 8 2/2 

13.1 Модуль –Елтану және ғылыми зерттеу жұмыстары, 26 кредит 

КП ЖК Elt 4309 Елтану 7 5/5 

КП ТК  GOPShK 4310 Географияны оқытуда педагогикалық шеберлікті қалыптастыру 7 6/6 

КП ЖК AZh 4311 Академиялық жазу 7 5/5 

БП  Өндірістік (педагогикалық) практика 8 10/10 

13.2 Модуль – Елтану және оқыту әдістемесі, 26 кредит 

КП ЖК  Elt 4309 Елтану 7 5/5 

КП ТК GOKOT 4310 Географияны оқытудағы конструктивті оқыту технологиясы 7 6/6 

КП ЖК AZh 4311 Академиялық жазу 7 5/5 

БП  Өндірістік (педагогикалық) практика 8 10/10                                                              

 

12.1 Модуль – Қазіргі дүние географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негізгі идеялары мен 

тұжырымдамаларын білдіру, географиялық зерттеулердің әдістері мен жолдарын оқыту. 
Курстың қысқаша мазмұны : Дүниежүзінің экономикалық- географиялық сипаттамасын, оның жеке аймақтары 

мен елдерінің, халқы мен шаруашылығының орналасу және даму заңдылықтарын, ерекшеліктерін, 
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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, Инклюзивті білім беру,Әлеуметтану, 

Қазіргі дүние географиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. С) Объектіге саяси-географиялық баға береді, дүниежүзінің түрлі аймақтарындағы саяси – 

географиялық жағдайларға сараптама жасайды; D) табиғат пен қоғамның ғаламдық проблемаларының генезисін  

және олардың ұлттық, аймақтық деңгейлермен байланысын біледі және сараптайды; Е) табиғатты пайдаланудың 

проблемаларын оларды барлық сфералар бойынша шешуге бағытталған стратегияларды жасақтау, сараптау 

әдістерін меңгерген; 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: Халықаралық туризм географиясы 

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 географиясы» пәні халықаралық туризм дамуының 

бірқалыпты еместігі және оның аумақтық (аймақтық, мемлекеттік)  ерекшеліктері туралы түсінік 

қалыптастырады.  Жеке елдер мен аймақтардағы дамуы туралы түсінік қалыптастыруда маңызды орын алады. 

Халықаралық туризмнің салалық және кеңістік құрылысы, оның территориялық даму тенденциялары мен 

ерекшеліктері туралы деректерді меңгереді. Пәнді игеру үдерісі  мамандық құзыреттіліктерінің қалыптасуы мен 

дамуына ықпал етеді.   Әлемнің туристік-рекреациялық ресурстарының тән ерекшеліктерін біледі. 

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: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын және 

шетелден туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі; В) 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; С) 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; D) туризмнің 

жекелеген елдердегі, аймақтық, тұтастай алғанда әлем экономикасындағы маңызын талдайды; халықаралық 

туризмнің дамуы елдің экономикалық дамуы деңгейімен өзара байланыстылығын түсінеді; Е) халықаралық 

туризмнің тұрақты даму концепциясының маңыздылығына болжам жасайды және бағалайды. 

 

12.2 Модуль – Экономикалық және әлеуметтік география 

 

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

Пәннің атауы: Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы  

Курсты оқытудың мақсаты:  «география» мамандығы бойынша студенттерді  дайындауда маңызды пән болып 

оқытылады. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы сипаттамасын, шаруашылық 

ерекшеліктерін, өзіндік өңірлік айырмашылығын, орналасуын зерттеуді мақсат етеді. 

Курстың 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. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) дүниежүзінің шаруашылығына сипаттама береді. саяси, әлеуметтік және 

экономикалық географияның идеяларымен, тұжырымдамаларымен танысып салыстырады. В) географиялық 
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зерттеулердің әдістерін меңгереді. Дүние жүзінің аймақтарының табиғат жағдайлары, ресурстарын сипаттайды. 

С) қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің басты проблемалары мен бағыттарын анықтайды; Әлем халықтарының 

өсуі, орналасу заңдылықтарын сипаттайды. D) халқының құрамы, урбандалу, көші-қон, демографиялық 

мәселелер, еңбек ресурстарына баға береді. ҒТР кезеңіндегі дүние жүзілік шаруашылық сипаттамасын жасайды. 

Е) географиялық еңбек бөлінісінің принциптерін, жекелеген елдердің территориялық салалық шаруашылық 

құрылымын сипаттайды. 

 

13.1 Модуль –Елтану және ғылыми зерттеу жұмыстары 

 

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

Пәннің атауы: Елтану 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатқызы 

Курсты қысқаша мақсаты: 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. 

Курстың 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, 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) елтанудың ғылым ретінде даму тарихын біледі, ғалым- елтанушылардың 

негізгі идеялары мен тұжырымдамалары оқытылатын тілдер, мемлекеттік құрылым, елдердің саяси партиялары, 

білім беру жүйесі елдерінің қоғамдық-саяси өмірі болмысының елтану сипаттамасының негізгі элементтері; В) 

әлемдік және ұлттық мәдениеттер жүйесіне кірігу үшін қажетті ақпарат; зерттелетін елдердің даму тарихына, 

олардың географиясына, әлеуметтік салалары мен біліміне қатысты негізгі ұғымдар; С) кәсіби қызметте алынған 

елтану білімдерін пайдаланады D) диаграммаларды, графикалық схемаларды талдау, зерттелетін өңірдің 

карталарында бағдарлайды; ақпарат көздерімен, ана тілінде және оқылатын тілде (ағымдағы баспасөзде, көркем 

және қоғамдық-саяси мәтіндерде, интернет-көздерде) жұмыс істейді. Е) ғылыми- зерттеу және ғылыми-өндірістік 
жұмыстарды ұйымдастыруда елтану сауаттылығы дағдыларын практикада пайдаланана біледі; тарихи дамудың 

саяси, әлеуметтік- мәдени, экономикалық факторларын, сондай-ақ адам факторы мен өркениет компонентінің 

рөлін талдай және түсіндіре  біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқытуда педагогикалық шеберлікті қалыптастыру     

Бағдарлама авторы: Шумакова Гүлнұр Жасұланқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ география пәні мұғалімдер  бойында оқыту мен тәрбиелеудің, 

географияны оқыту әдістерін үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігін қалыптастыру. Студенттер бойында 

теориялық біліммен қатар психологиялық сауаттылықтың, компоненттіліктің, жалпы мәдениет пен 

педагогикалық қабілеттерін дамуына үлес қосу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік, педагогикалық мәдениеттің 

компоненттерінің мәні мен мазмұны аша біледі. Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастырудың негізгі кәсіби-педагогикалық іс-әрекеті. Географияны оқытудағы педагогикалық шеберліктің 

басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзіреттілік.  Географияны оқытудағы педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтардың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде.  

Географияны оқытудағы кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым- қатынас. Географияны 

оқытудағы педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт. Географияны 

оқытудағы педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет.  Географияны оқытудағы 

педагогтің кәсіби шеберлігін қалыптастыруы. 

Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың методологиялық, теориялық, практикалық негіздерін біледі; В) 

Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік элементтерін қолдана алады;С) Географияны оқыту 

технологиясын меңгереді;D) өзін-өзі басқаруды игереді; Е)  географияны оқытуда  оқу-тәрбие жұмыстарын 

жоспарлай алады. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу. 

Бағдарлама авторы: Абдуллина Ақжүніс Гафуровна 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне қойылатын 
қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық жазылым және 

ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі талаптары. Ғылыми 

зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен жұмыс жасау. 

Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі әдістері. Интернет-

ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу техникасы, кітап жоспарын 

құру, жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан сақтану жолдары. Плагиаттық 

түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. 

Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 
оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 

басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді. Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

13.2 Модуль – Елтану және оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Географияны оқытудағы конструктивті оқыту технологиясы  

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Географияны оқытуда оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған 

білімдерін сыныптарын тыс жерде, кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Оқыту үшін 

бағалау және оқуд ы бағалау. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

пайдалану. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және 

оқу. Оқытуды басқару және көшбасшылық. 

Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер  географияны оқытудағы конструктивті оқыту технологиясы 

мақсат-міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді; В) Географияны оқытудағы конструктивті 

оқыту технологиясы сәйкес педагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын түсінеді және қолданады; С) 

Географияны оқытудағы конструктивті оқыту технологиясын түсінеді және қолданады; D) Географияны 

оқытудағы конструктивті оқыту технологиясын орта білім беру мазмұнында оқу процесіне қолдануға 

байланысты білік, дағдылары қалыптасады.Е) географиялық және басқа да педагогикалық-психологиялық 

ғылымдармен байланыстарын анықтайды; мектеп географиялық білімінің мазмұнын пән құрылымын біледі; 

тақырыптық және сабақ жоспарларын құрастырып түзетуді, конструктивті оқыту технологиясы негізінде  

сабақтар өткізу әдістерін меңгереді. 
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6В01511 – ГЕОГРАФИЯ -ТАРИХ 
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5Модуль – Педагогика және бағалаудың өлшемдік технологиясы, 15 кредит 

БП ЖК Ped 2204 Педагогика 3 4/4 

ЖБП  Dsh 2107 Денешынықтыру 3,4 4/4 

БП ЖК GOBOT 2205 Географияны оқытудағы бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5/5 

  Педагогикалық практика 4 2/2 

6.1 Модуль – Академиялық адалдық және ежелгі және ортағасырлар тарихы, 20 кредит 

ЖБП ТК AA 2108 Академиялық адалдық 3 5/5 

БП ТК EDT 2206 Ежелгі дүние тарихы 3 5/5 

БП ТК OGT 2207 Орта ғасырлар тарихы 4 5/5 

БП ТК EOKT 2208 Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан тарихы 4 5/5 

6.2 Модуль – Тарихи пәндер және құқық негіздері, 20 кредит 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

БП ТК AKKT 2206 Алғашқы қауымдық қоғам тарихы 3 5/5 

БП ТК Etn 2207 Этнология 4 5/5 

БП ТК BKT 2208 Батыс Қазақстан тарихы 4 5/5 

7.1 Модуль – Жертану ғылымдары, 14 кредит 

БП ТК ZhZh 2209 Жалпы жертану 3 5/5 

ЖБП МК Fil 1209 Философия 3 5/5 

БП ТК Geom 2210 Геоморфология 3 4/4 

7.2 Модуль – Физикалық география салалары, 14 кредит 

БП ТК ZhFG 2209 Жалпы физикалық география 3 5/5 

ЖБП МК Fil 1209 Философия 3 5/5 

БП ТК  ZhG 2210 Жалпы гидрология 3 4/4 

8.1 Модуль – Геоақпараттандыру және материктер географиясы, 11 кредит 

КП ЖК Azh 2311 Академиялық жазу 4 5/5 

БП ТК MMFG 2212 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 6/6 

8.2 Модуль – Сандық технологиялар және аймақтық география, 11 кредит 

КП ЖК Azh 2311 Академиялық жазу 4 5/5 

БП ТК AFG 2212 Аймақтық физикалық география 4 6/6 

 

5. Модуль - Педагогика және бағалаудың өлшемдік технологиясы 

 

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: Ұлттық руханият 
Постреквизиттері: Тарих пәнін оқытудағы педагогикалық шеберлік 

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 А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, оқытудың нәтижесін 

критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, мектептегі білім 
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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, Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Географияны оқытудағы жаңа технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім берудің әдістері мен әдістемелерін, білім беру жүйесіндегі 

жаңалықтарды қолдана біледі; В) оқу жетістіктерін диагностикалауды жүзеге асыру дағдысын игереді; С) білім 

алушыларды оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастырады; D) педагогикалық процесті 

жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжайды; Е) 

педагогикалық эксперименттердің нәтижесін оқу процесіне енгізу мен білім стейкхолдерін біріктіретін 

инновациялық идеяларға бастамашылдық етеді. 

 

6.1 Модуль – Академиялық адалдық және ежелгі және ортағасырлар тарихы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Постреквизиттері: Жаhандану процесі: теория және қазіргі заман 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну B) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C) Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды жасай білу. 

D) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу E) Құжаттарды, 

эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары 

 

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

Пәннің атауы: Ежелгі дүние тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы 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 және Шығыс провинциялар. Олардың экономикалық жағдайының ерекшеліктері. Әлеуметтік 

қайшылықтардың шиеленісуі. Христиан дінінің пайда болуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология 

Постреквизиттері: Азия мен Африканың жаңа заман тарихы, Деректану, Тарихнама  

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.  Е.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: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Орта ғасырлар тарихын, оның ішінде, орта ғасырлардағы Батыс және 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: Археология, Алғашқы қауымдық қоғам тарихы  

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа 

заман 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.  

 

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

Пәннің атауы: Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан 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: Археология, Алғашқы қауымдық қоғам тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы, Түркі халықтарының тарихы. 

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 – Тарихи пәндер және құқық негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 
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жауапкершілікті, толеранттылықты көрсету. E. Құқықтық және басқа да қажетті ақпаратты, соның ішінде 

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

 

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 

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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология 

Постреквизиттері: Азия мен Африканың жаңа заман тарихы, Деректану, Тарихнама  

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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: Этнология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кадиркулова А.Н. 

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, Алғашқы қауымдық қоғам тарихы  

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы, Азия және Африка елдерінің 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: Батыс Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы  Н.С.Аликулова 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Қазақстан өңірінің  көне заманнан бастап қазіргі кезеңге дейінгі саяси, 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Қазақстан территориясындағы ерте заманға жататын археологиялық қазба 

жұмыстары, ортағасырдағы Батыс Қазақстан өңірі, Жаңа замандағы және қазіргі замандағы Батыс Қазақстан 

өңірі тарихы. Қазіргі кездегі Тәуелсіз Қазақтан Республикасындағы Батыс өңір. Батыс Қазақстанның 

әлеуметтік- экономикалық тарихы. Батыс Қазақстандағы демографиялық жағдай.  Батыс Қазақстанның 

мәдениеті. Рухани және материалдық мәдениеті.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Археология. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы, Қазақстанның жаңа замандағы 

тарихы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Батыс Қазақстан территориясында мекендеген халықтардың, 

мемлекеттердің ерте кезден қазіргі кезеңге дейін тарихын білуі. В. Батыс Қазақстан тарихындағы 

фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық 

карталармен  жұмыс жасауды алған білімдерін практикада пайдалану. Батыс Қазақстан тарихының 

тарихнамасын білу. С. Білім саласында зерттеу жұмыстарын анықтауда және шешуде жүйеленген теориялық 

және практикалық білімдерді қолдана білу қабілеті; Қазіргі 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; көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді  қолдана білу және оларды сабақ процесінде  

қолдана алу; Е. Батыс Қазақстан тарихы туралы алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмыстарда ғылыми пікір 

талас жүргізу дағдыларын  қолдану іскерлігі. 

 

7.1 Модуль – Жертану ғылымдары  

 

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

Пәннің атауы: Жалпы жертану 

Бағдарлама авторы:  Айдарова А. З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жердің құрамын, құрылымын, Жердің географиялық қабығының дамуын 

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 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. Тәжірибе 

барысында білім мен түсінікті, геологиялық, физикалық- географиялық әдістерді пайдалана біледі; 

экспериментте әдістерді және географиялық қабық дифференциялануын оқушыларда білім жүйесінде 

қалыптастыруда пайдаланады. Күн жүйесі. Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. Жеңілдік. 

Географиялық қабық. Географиялық орта және қоғам. 

Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы, Қазақстанның физикалық 

географиясы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. даму кезеңдерінің негізгі құрылымын білу Жер мен жер қыртысын білу; 

табиғат компоненттерінің қалыптасуы мен дамуын, олардың табиғатта болып жатқан өзара байланысын және 

процестерін білу; Жердің пайда болуын, географиялық қабықтың заңдылықтарын түсіну; физикалық-

географиялық процестер мен құбылыстарды түсіну; аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра туралы 

түсінікке ие болу, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер негіздерін, ықтималдықтар теориясын білу; 

B. Деректерді өңдеудің геологиялық, физикалық және географиялық әдістерін тәжірибеде қолдану; тәжірибелік 

мәліметтерді өңдеу үшін математикалық әдістерді қолдану; C. Географиялық қабықтың тұтастығы мен 

дифференциациясы туралы студенттердің жүйелік білімін қалыптастыру мүмкіндігі. Географиялық білім 

көздерімен жұмыс жасаудың теориялық және практикалық дағдыларын бағалау, студенттерге жеткілікті 

ғылыми және қол жетімді деңгейде материал ұсыну; E. Қарым-қатынас саласында кәсіби педагогикалық және 

ғылыми қызметте, педагогикалық мәселелерді шешуде, оқушылардың білімі мен білігін бағалауда, жалпы білім 
беретін мектепте география пәні бойынша оқу бағдарламасы мәселелерінде құзыретті болу қабілеті. E. 

Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің математикалық әдістерін қолдана білу; 

 

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

Пәннің атауы: Геоморфология 

Бағдарлама авторы: Айдарова А. З. 

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: ТМД-ның физикалық географиясы, Ландшафттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық 

ерекшеліктері мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің 

толық және ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді; В)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; С) Геоморфология объектісін, негізгі терминдер мен 

ұғымдарды, эндогенді және экзогенді процестерді, әртүрлі дәрежедегі ТТК қалыптастырудағы морфолитогенді 
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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;D) 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; Е)  Жер бедері 

формаларының морфологиясы мен морфометриясын сипаттау дағдыларын меңгереді; - ТТК саралаудың 
геоморфологиялық жағдайларын талдау дағдысын меңгереді. 

 

7.2 Модуль – Физикалық география салалары 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы физикалық география 

Бағдарлама авторы: Айгужина С. О. 

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. Жер бетінің геоморфологиялық ерекшеліктері Биосфера. Жердің географиялық қабығы 

Географиялық орта және қоғам. 
Пререквизиттері: Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы гидрология 

Бағдарлама авторы: Айгужина С. О. 

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: Картография топография негіздерімен 

Постреквизиттері: ТМД-ның физикалық географиясы, Ландшафттану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Гидроогияның міндеттерін және оның халық шаруашылығындағы ролін; 

В) су объектілерінің жалпы ерекшелітерін С) олардың жер шары бойынша таралуы; D) географиялық ортаның 

гидросферадағы процестердің даму заңдылықтарына әсер етуін біледі және түсінеді; Е) Қарым-қатынас 

саласында кәсіби педагогикалық және ғылыми қызметте, педагогикалық мәселелерді шешуде, оқушылардың 

білімі мен білігін бағалауда, жалпы білім беретін мектепте география пәні бойынша оқу бағдарламасы 
мәселелерінде құзыретті болу үйренеді. 

 

8.1 Модуль – Геоақпараттандыру және материктер географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу. 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне 
қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық 

жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі 

талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен 

жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі 

әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу 

техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан 

сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру 

түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Географияны оқытудағы жаңа технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 
оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 

басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді. Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Материктер мен мұхиттардың физикалық  географиясы. 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 
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. Жалпы физикалық география  

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, ТМД-ның физикалық географиясы, Ландшафттану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) материктер мен мұхиттардың жалпы географиялық заңдылықтарын біледі; 

В) материктер мен мұхиттар арасындағы өзара байланыс пен оның жүзеге асу жолдарын материктер мен 
мұхиттардың ашылу тарихы мен зерттелу кезеңдерін үйренеді; С) 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 пайдаланады; D) 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. Е) тәжірибелік әдістерді өңдеуде  мәліметтерді пайдалана білу; жергілікті жерде түсіріс жүргізе білу, 

геогафиялық туындылармен және құралдармен жұмыс жасау. 

 

8.2 Модуль – Сандық технологиялар және аймақтық география 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Аймақтық физикалық география  

Бағдарлама авторы: Абдуллина Ақжүніс Гафуровна 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем аймақтарының физикалық-географиялық жағдайы туралы білім беру, 

аймақтар бойынша физикалық карталарға  талдау жасай білуді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдің физикалық географиясы. Африка аймағына жалпы шолу. Геологиялық 

құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Еуразия. 

Шетелдік Еуропа. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. 

Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Еуразия. Шетелдік Азия. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы 

және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Солтүстік Америкаға 
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жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен 

жануарлар дүниесі. Оңтүстік Америка аймағы. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. 

Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Австралия және мұхиттық аралдар, 

Антарктидаға жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, 

өсімдігі мен жануарлар дүниесі. ТМД және Қазақстанға физикалық географиялық жалпы шолу. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Жалпы физикалық география  

Постреквизиттері: Қазақстанның физикалық географиясы, ТМД-ның физикалық географиясы, Ландшафттану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) физикалық география заңдылықтарын, әлем аймақтары арасындағы өзара 
байланысты, аймақтардың зерттелу кезеңдері, ашылу тарихын, геологиялық құрылысы, жер бедері, климаты, 

ішкі сулары, топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі туралы біледі. В) аймақтар шегіндегі адамның 

шаруашылық әрекеті әсерінен табиғат жағдайы өзгеріске ұшырай бастаған аудандарды анықтай алады; С) әлем 

аймақтарындағы табиғат ресурстары мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларына талдау жасай 

алады; D) аймақтар табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын, әрбір табиғат аймақтарының 

ерекшеліктерін анықтайды;  E) аймақтардың туристік рекреациялық  мүмкіндіктеріне, экологиялық 

жағдайларына баға бере алды. 

 

6В01511 – ГЕОГРАФИЯ -ТАРИХ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1. Модуль - Материктердің физикалық географиясы және әлем елдері тарихы, 19 кредит 

БП ТК KFG 2212 Қазақстанның физикалық географиясы 3 5 

КП ЖК EAEZhКZT 2302 
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі  замандағы 

тарихы 
3 5 

КП ЖК AAEZhКZT 2303 Азия және Африка елдерінің жаңа  және қазіргі замандағы тарихы 3 5 

КП ТК Gem 2304  Геоморфология  3 4 

5.2. Модуль - Дүние жүзі тарихы және аймақтық физикалық география, 19  кредит 

БП ТК AFG 2212 Аймақтық физикалық география 3 5 

КП ЖК EAEZhКZT 2302 
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі  замандағы 

тарихы 
3 5 

КП ЖК AAEZhКZT 2303 Азия және Африка елдерінің жаңа  және қазіргі замандағы тарихы 3 5 

КП ТК ZhG 2304 Жалпы гидрология 3 4 

6.1  Модуль - Оқыту әдістемесі мен дүние жүзі географиясы, 15 кредит 

КП ТК DEASG 2305 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 3 5 

КП ТК GSKKT 2306 Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 3 5 

КП ТК TOA 2307 Тарихты оқыту әдістемесі 3 5 

6.2.  Модуль -Географиялық білім салалары және оқыту технологиясы, 15 кредит 

КП ТК DEAG 2305 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік географиясы 3 5 

КП ТК AOG 2306 Ақтөбе облысының географиясы 3 5 

КП ТК TPSTO 2307 Тарих пәнін сын тұрғыдан оқыту 3 5 

7.1  Модуль –Академиялық жазу және Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік география, 14 кредит 

БП ТК AZh 2213 Академиялық жазу 4 4 

КП ЖК KEAG 2308 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 4 3 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

7.2  Модуль - Архив, мұрағат негіздері және Қазақстан географиясы, 14 кредит 

БП ТК AMN 2213 Архивтану және музейтану негіздері 4 4 

КП ЖК KEAG 2308 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 4 3 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

5.1. Модуль - Материктердің физикалық географиясы және әлем елдері тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан физикалық географиясы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 
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Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстан Республикасының географиялық орнының ерекшеліктері, ауданы, 

шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері,  шекаралас мемлекеттері туралы білім негізі қалыптасады. Қазақстан 

территориясының зерттелу тарихын меңгереді. Тектоникалық - геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 

анықтайды. Жер бедерінің пайда болуының басты ерекшеліктерін салыстырады. Климаты мен климат  
қалыптастырушы факторлар маңызын ажыратады.  Ішкі суларын сипаттайды.  Топырақ  және өсімдік 

жамылғысы, жануарлар дүниесінің таралу заңдылығын түсінеді. Аудандастыру мәселелерін анықтау 

дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Біледі және  түсінеді:  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 
айқындады;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 жасады;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын біледі және түсінеді.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы 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: Курсты оқу барысында студенттер ХҮІІ ғасырдың екінші жартысы-ХХІ ғасырдың 

басындағы Еуропа мен Америка елдерінің тарихи дамуын, дәстүрлі қоғамнан индустриалдыға дейінгі өтпелі 

кезеңдегі батыс өркениетінің негізгі тенденцияларын, буржуазиялық қоғамның қалыптасу процестерін, ХҮІІ-

ХҮІІІ ғасырлардағы Еуропа және Америка елдеріндегі буржуазиялық революциялар туралы, Екінші 

дүниежүзілік соғыс, қырғи-қабақ соғыс, ХХІ ғасыр басындағы хаплықаралық қатынастарға талдау жасап, баға 

береді білім алады.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа заман 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 дескрипторлары А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы тарихы 

Бағдарлама авторы: 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: Курсты оқу барысында студенттер ХҮІІ ғасырдан бастап қазіргі кезеңге дейінгі 

Азия және Африканың елдерінің тарихының негізгі оқиғалары туралы білім алады. Шығыс елдерінің жаңа 

тарихы: араб мемлекеттері, Сібір мен Қиыр Шығыстың халықтары, Қытай, Түркия, Орта Азия. Орталық Азия 

мен Кавказ халықтарының мәдениеті-бұл қазіргі заманмен байланысты әлемдік тарихтың құрамдас бір бөлігі 

ретінде қарастырады, афро-азиялық қоғамдардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және идеологиялық 
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дамуының нақты материалдарының негізінде әлемдік-тарихи процестің даму заңдылықтарын танып білнді 

қазіргі әлемдегі Шығыс елдері мен халықтарының орны мен ролін түсінеді. 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Геоморфология 

Бағдарлама авторы: Айдарова А. З. 

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: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық 

ерекшеліктері мен табиғатты зерттеудің заманауи технологиялары туралы қажетті географиялық білімдердің 

толық және ақпараттандырылған көлемін біледі және түсінеді; В)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; С) 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;D) 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; Е) Жер бедері формаларының 

морфологиясы мен морфометриясын сипаттау дағдыларын меңгереді; - ТТК саралаудың геоморфологиялық 

жағдайларын талдау дағдысын меңгереді. 

 

5.2. Модуль - Дүние жүзі тарихы және аймақтық физикалық география 
 

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

Пәннің атауы: Аймақтық физикалық география  

Бағдарлама авторы: Абдуллина Ақжүніс Гафуровна 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем аймақтарының физикалық-географиялық жағдайы туралы білім беру, 

аймақтар бойынша физикалық карталарға  талдау жасай білуді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдің физикалық географиясы. Африка аймағына жалпы шолу. Геологиялық 

құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Еуразия. 

Шетелдік Еуропа. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. 

Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Еуразия. Шетелдік Азия. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы 

және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Солтүстік Америкаға 

жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен 
жануарлар дүниесі. Оңтүстік Америка аймағы. Жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. 

Климаты және ішкі сулары. Топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі. Австралия және мұхиттық аралдар, 

Антарктидаға жалпы шолу. Геологиялық құрылысы және жер бедері. Климаты және ішкі сулары. Топырағы, 

өсімдігі мен жануарлар дүниесі. ТМД және Қазақстанға физикалық географиялық жалпы шолу. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Жалпы физикалық география, Ландшафттану.  

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) физикалық география заңдылықтарын, әлем аймақтары арасындағы өзара 

байланысты, аймақтардың зерттелу кезеңдері, ашылу тарихын, геологиялық құрылысы, жер бедері, климаты, 

ішкі сулары, топырағы, өсімдігі мен жануарлар дүниесі туралы біледі. В) аймақтар шегіндегі адамның 
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шаруашылық әрекеті әсерінен табиғат жағдайы өзгеріске ұшырай бастаған аудандарды анықтай алады; С) әлем 

аймақтарындағы табиғат ресурстары мен оларды тиімді пайдалану жолдарын, қорғау шараларына талдау жасай 

алады; D) аймақтар табиғатының кеңістіктік жіктелу заңдылықтарын, әрбір табиғат аймақтарының 

ерекшеліктерін анықтайды;  E) аймақтардың туристік рекреациялық  мүмкіндіктеріне, экологиялық 

жағдайларына баға бере алды. 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы гидрология 
Бағдарлама авторы: Айгужина С. О. 

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 экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Гидроогияның міндеттерін және оның халық шаруашылығындағы ролін; 

В) су объектілерінің жалпы ерекшелітерін. С) олардың жер шары бойынша таралуы; D) географиялық ортаның 
гидросферадағы процестердің даму заңдылықтарына әсер етуін біледі және түсінеді; Е) Қарым-қатынас 

саласында кәсіби педагогикалық және ғылыми қызметте, педагогикалық мәселелерді шешуде, оқушылардың 

білімі мен білігін бағалауда, жалпы білім беретін мектепте география пәні бойынша оқу бағдарламасы 

мәселелерінде құзыретті болу үйренеді. 

 

6.1  Модуль - Оқыту әдістемесі мен дүние жүзі географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Шумакова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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.  

Курстың қысқаша мазмұны: Әлемдік шаруашылықтың экономикалық - әлеуметтік сипаттамасын біледі. 

Саяси, әлеуметтік және экономикалық географияның идеялары мен тұжырымдамаларын зерттейді, 

географиялық зерттеу әдістерін меңгерген. Табиғи жағдайлар мен ресурстарды анықтайды. Қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін меңгерген. Әлем халықтарының орналасу заңдылықтарын, өңірлер халқының құрамын, 

урбанизациясын, миграциясын, демографиясын біледі. Еңбек ресурстарын бағалайды. ҒТР дәуіріндегі еңбектің 

әлемдік шаруашылық және географиялық бөлінуін салыстырады. Аумақтық және салалық шаруашылық 

құрылымдарын анықтайды. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Жалпы физикалық география 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

курсында географиялық әдістермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады;  В.Өндіргіш күштердің 

орналасуы, экономикалық интеграция және ғаламтану сияқты қазіргі дүниежүзіндегі географиялық үрдістердің 

жағдайына сипаттама береді; С.Қазіргі экономикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық үрдістерге 

болжам жасайды. D.Курсты меңгерген жағдайда студент мынадай мәселелерге талдау жасай алады: Әлемдегі 

әр түрлі елдер дамуының жаңа беталысы мен заңдылықтарына көзқарас жасай алады; Е. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың жаңаша дамуы, формасы мен мәндік үрдістерін сипаттай алады; Әлемдік 

экономиканың ғаламдануы және қазіргі әлемдік географиядағы бейнеленуін бағалай алады. 

 

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

Пәннің атауы: Геоақпараттану және сандық карталарды құру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 
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 
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Пререквизиттері: Картография, топография негіздерімен, Ақпараттық комуникациялық технологиялар, 

Жалпы жертану 

Постреквизиттері: Академиялық жазу 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кадирқұлова А.Н.-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихты оқытудың жалпы мәселелерін анықтау. Базалық географиялық білімнің 

құрылымы мен мазмұны. Мектептегі тарихты оқытудың басты әдістері. Мектептегі тарихты пәнін оқыту 

технологиялары. Тарих пәнін оқытудың педагогикалық-психологиялық негіздері. Тарихты оқыту құралдары. 

Мектепте тарихи-ақпараттық жүйелерді пайдалану. Мектептегі тарих пәнінің жеке курстарын оқыту әдістемесі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: тарихғылымының дамуын қарастыру; тарих ғылымының теориялық негіздері. 

Теориялар. Тұжырымдар. Концепциялар. Әдістер. Тарих методологиясы      (әдістемесі).  Тарих ғылымының 

әдістемелік негіздері. Жаңа бағыттар. Ғылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері. Тарих салаларының рөлі мен 
маңызы. 

Пререквизиттері: Педагогика, Ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

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. 

 

6.2.  Модуль -Географиялық білім салалары және оқыту технологиясы 

 

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. 

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 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: Ақтөбе облысының географиясы 

Бағдарлама авторы: Сергеева А. М. 

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:Батыс Қазақстан тарихы, Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім берудіңжаңа ұстанымдары мен инновациялық технологияларын 

қолданады, қазіргі заманғы білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық технологияларды, жаңа 

үлгідегі мектеп стандарттарын енгізуді қамтамасыз етуге мүмкіндігін меңгереді;В) туған өлкенің киелі жерлер 

географиясын зерттеу туралы терең білім алу үшін негізгі сұрақтарын қолданады;С) 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; Д) облыстың географиялық кеңістіктік сипатын 

жасап, ресурстарды тиімді пайдалану; облысқа географиялық талдау жасайды;Е) бастапқы материалдармен 
жұмыс істеу дағдыларын алуға және халықтарды салыстырмалы географиялық зерттеулер үшін мәліметтерді 

жинақтау, өңдеу мақсатында мол ақпараттар ағынында бағдарлану; биоресурстарды тиімді пайдалануды, 

ондағы өзгерістерге баға береді. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тарих пәнін сын тұрғыдан оқыту 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы А.Н.Кадиркулова 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру сапасын жақсартудың бірден - бір жолы – жаңа педагогикалық 

технологияларды қолдану. Cыни тұрғыдан ойлау технологиясы және оның тиімділігін, маңыздылығын 

түсіндіру, оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР білім беру жүйесін реформалаудың басым бағыттары. Инновациялық 

технологияның сапалық ерекшеліктері. Тарихты оқытуда инновациялық технологияны ендірудің ерекшеліктері. 
Cыни тұрғыдан ойлау технологиясы және оның тиімділігі. Cыни тұрғыдан ойлау технологиясының жетістікке 

жетелейтін жеті модулі нені оқыту, қалай оқу керектігін меңгереді, яғни метатаным пайда болады, өздері үдеріс 

барысында ой қорытады, нәтижеге жетуге ұмтылады. 

Пререквизиттері: Тарих және география оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А) Осы пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер тарихи білімді оқытудың 

негізгі инновациялық әдістерін, сын тұрғысынан оқыту 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 
 

7.1  Модуль –Академиялық жазу және Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік география 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу. 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 
зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне 

қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық 

жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі 

талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен 

жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі 

әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу 

техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан 

сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру 

түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Тарих және география оқытудағы ІТ және 
цифрлық ресурстар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 

оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 
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басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді. Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді 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: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 
Постреквизиттері: Дипломдық жоблау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі 

және оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. B. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және 

табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсінеді; 

С. 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. D. 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. E. Көліктің түрлері, 

шикізат пен жүктің негізгі түрлері, жолаушы және жүк айналымы, Қазақстан Республика ішіндегі және 

мемлекетаралық экономикалық байланыстарды жетілдіру жолдарын бағалай біледі. 
 

7.2  Модуль - Архив, мұрағат негіздері және Қазақстан географиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Архивтану және музейтану негіздері 

Бағдарлама авторы: Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұрағат және мұражай істерінің теориясы мен практикасы туралы білімдерді,  

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

мұражай мекемесінің қызметімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мұрағат» және «Мұражай»  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: Археология, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Музей», «мұрағат» 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; музей, архив 
құжаттарымен және мекеме құжаттарымен жұмыс әдісін меңгеруі, өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін 

(баяндама, эссе, коллоквиум, мәнжазба т.б. түрінде) ұсына білу іскерлігі. 
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6В01511 – ГЕОГРАФИЯ -ТАРИХ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы 
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6.1. Модуль - Ежелгі  және орта ғасырлар тарихы және қоғамдық пәндер, 16 кредит 

ЖБП ТК АА 2106 Академиялық адалдық  3 3 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5 

КП ЖК EDT 2301 Ежелгі  және ортағасырлар  тарихы 3 5 

БП ТК EOКT 2206 Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстан тарихы    3 3 

6.2. Модуль -Дүние жүзі тарихы және құқық негіздері, 16 кредит 

ЖБП ТК KN 2106 Құқық негіздері 3 3 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5 

КП ЖК EDT 2301 Ежелгі  және ортағасырлар  тарихы 3 5 

БП ТК ВKТ 2206 Батыс Қазақстан тарихы   3 3 

7.1. Модуль - Жертану ғылымы және инклюзивтік білім, 9 кредит 

БП ТК ZhZh 2207 Жалпы жертану  3 5 

БП ЖК IBB 2208 Инклюзивті білім беру 3 4 

7.2. Модуль –Физикалық география және педагогика, 9 кредит 

БП ТК ZhFG 2207 Жалпы физикалық география 3 5 

БП ЖК IBB 2208 Инклюзивті білім беру 3 4 

8.1. Модуль - Оқыту мазмұны және физикалық география, 15 кредит 

БП ТК Lan  2209 Ландшафттану  3 3 

КП    Педпрактика 3 2 

БП ТК MMFG 2210 Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы 4 5 

БП ТК KZhT 2211 Қазақстанның жаңа заман тарихы   4 5 

8.2. Модуль – Географиялық пәндер және қазақ тарихы, 15 кредит 

БП ТК Geo 2209 Геология 3 3 

КП    Педпрактика 3 2 

БП ТК AFG 2210 Аймақтық физикалық география 4 5 

БП ТК KME 2211 Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы 4 5 

9.1. Модуль - Геоморфология және әлем елдері тарихы, 20 кредит 

БП ТК KFG 2212 Қазақстанның физикалық географиясы 4 5 

БП ТК EAEZhZT 2213 Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы 4 4 

КП ЖК AAEZhZT 2302 Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы тарихы 4 6 

БП ТК Geom 2214 Геоморфология 4 5 

9.2. Модуль - Шығыс елдерінің тарихы және жахандану үдерісі, 20 кредит 

БП ТК Olk  2212 Өлкетану 4 5 

БП ТК ZhUTKZ  2313 Жахандану үдерісі: теория және қазіргі заман 4 4 

КП ЖК AAEZhZT 2302 Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы тарихы 4 6 

БП ТК ZhG 2214 Жалпы гидрология 4 5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

 

6.1. Модуль - Ежелгі  және орта ғасырлар тарихы және қоғамдық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ежелгі және орта ғасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 
Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі және орта ғасырлар тарихын, оның ішінде, ежелгі Қосөзен елдерінің 

тарихын, Ежелгі Грекия және Рим, Мысыр, Ежелгі Шығыс елдерінің тарихын, ежелгі дәуірге тән тарихи 

процестерді, орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдерінің тарихын, феодализм мәселесін, феодалдық 

қатынастардың даму заңдылықтарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі Грекия және Рим. Ежелгі Қосөзен елдері. Ежелгі Египет тарихы. Басқа 

ежелгі Шығыс елдері. Ежелгі Қытай және Үндістан. Ежелгі Шығыс елдері мен Антика дүниесін салыстырмалы 

талдау. Ежелдегі Шығыс славяндар. Антика және орта ғасыр тоғысындағы Еуропа. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа 
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және Еуропаның басқа елдері. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мәдениеті. Қайта 

өркендеу және гуманизм. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық революциялар: Нидерланды, Англия, т.б. 

Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ежелгі және 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.  

 

7.1. Модуль - Жертану ғылымы және инклюзивтік білім 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курстың қысқаша мақсаты: Инклюзивті оқыту балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге үйренеді. Инклюзивті оқыту – барлық 

балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 
жалпы білім үрдісінің дамуын зерделейді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 

және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік 

қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарих пәнің жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуды ұйымдастыру 

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.      

 

8.1. Модуль - Оқыту мазмұны және физикалық география 

 

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. Ландшафт туралы және оның құрылымы түсінікті меңгереді.  

Ландшафттық дифференция дәрежесін анықтайды. Ландшафт классификациясының түрлерін ажыратады.  

Биіктік белдеулер, ендіктік зоналылық ұғымдарын меңгерелі, практикада пайдалану дағдысы қалыптасады. 

Қазақстан ландшафттары және оларды қорғау мәселелерін анықтайды. Ландшафттық табиғи-аумақтық 

кешендерін сипаттап, салыстырады. Ландшафттық бірліктертуралы білім негізін пайдаланады. Ландшафттану 

тұжырымдамасының қалыптасу тарихының кезеңдерін ажыратады. Ландшафттың аймақтық және аудандық 

бөлшектенуін түсінеді, пайдаланады. Ландшафт компоненттері және ландшафтты қалыптастырушы факторлар 

арасындағы байланысты ажыратады. Ландшафт морфологиясын сипаттайды. Ландшафт кешендерінің дамуы 

және динамикасы туралы білімін  анықтайды. Жердіңландшафттықсферасын классификациялай алады. 
Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  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 
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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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

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: Археология, Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстанның  тарихы  

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың әдістемесі, Халықаралық  қатынастар  және ҚР сырткы саясаты, 

Қазақстан тарихының тарихнамасы. 
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. 

 

8.2. Модуль – Геограиялық пәндер және қазақ тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Геология  

Бағдарлама авторы: Айгужина С. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге Жер және жер қыртысының құрамы, құрылысы, шығу тегі және 

дамуы туралы түсінік қалыптастыру мақсатын жүзеге асырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геология ғылымының зерттеу объектісі- жер және жер қыртысы. Жердің пішіні, 

құрылысы және физикалық қасиеттері. Тау жыныстары. Геологиялық үрдістер және олардың жер қыртысын 

қалыптастырудағы ролі Экзогендік процестер. Эндогендік процестер. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану.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; 

D) 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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ..- т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты:Қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасуы үдерісіндегі қазақ мемлекеттілігінің 

құрылуының маңызын туралы білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақ мемлекеттілігінің сан ғасырлық даму тарихынан базалық білімді игеріп, 

ғылыми еңбектерге өзбетінше тарихнамалық шолу жасайды, тарихи деректерден алынған ақпараттарды 

талдайды, Отан тарихының мәселелеріне қатысты теориялық білімдер жүйесін қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Археология, Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақстанның  тарихы  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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. Мемлекеттің құрылу тарихындағы 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 

 

9.1. Модуль - Геоморфология және әлем елдері тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан физикалық географиясы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстан Республикасының географиялық орнының ерекшеліктері, ауданы, 

шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері,  шекаралас мемлекеттері туралы білім негізі қалыптасады. Қазақстан 

территориясының зерттелу тарихын меңгереді. Тектоникалық - геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 

анықтайды. Жер бедерінің пайда болуының басты ерекшеліктерін салыстырады. Климаты мен климат  

қалыптастырушы факторлар маңызын ажыратады.  Ішкі суларын сипаттайды.  Топырақ  және өсімдік 

жамылғысы, жануарлар дүниесінің таралу заңдылығын түсінеді. Аудандастыру мәселелерін анықтау 
дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Біледі және  түсінеді:  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 

айқындады;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 жасады;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын біледі және түсінеді.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Еуропа мен Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Америка мен Еуропаның 

жаңа  замандағы тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін 

салыстырмалы түрде оқып-білу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттер ХҮІІ ғасырдың екінші жартысы-ХХ ғасырдың 

басындағы Еуропа мен Америка елдерінің тарихи дамуын, дәстүрлі қоғамнан индустриалдыға дейінгі өтпелі 

кезеңдегі батыс өркениетінің негізгі тенденцияларын, буржуазиялық қоғамның қалыптасу процестерін, ХҮІІ-

ХҮІІІ ғасырлардағы Еуропа және Америка елдеріндегі буржуазиялық революциялар туралы, Екінші 

дүниежүзілік соғыс, қырғи-қабақ соғыс, ХХ ғасыр басындағы хаплықаралық қатынастарға талдау жасап, баға 

береді білім алады.  

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 
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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 дескрипторлары А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы тарихы 

Бағдарлама авторы: 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: Курсты оқу барысында студенттер ХҮІІ ғасырдан бастап қазіргі кезеңге дейінгі 

Азия және Африканың елдерінің тарихының негізгі оқиғалары туралы білім алады. Шығыс елдерінің жаңа 

тарихы: араб мемлекеттері, Сібір мен Қиыр Шығыстың халықтары, Қытай, Түркия, Орта Азия. Орталық Азия 

мен Кавказ халықтарының мәдениеті-бұл қазіргі заманмен байланысты әлемдік тарихтың құрамдас бір бөлігі 
ретінде қарастырады, афро-азиялық қоғамдардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және идеологиялық 

дамуының нақты материалдарының негізінде әлемдік-тарихи процестің даму заңдылықтарын танып білнді 

қазіргі әлемдегі Шығыс елдері мен халықтарының орны мен ролін түсінеді. 

Пререквизиттері: Ежелгі және ортағасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа мен Америка 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. 

 

9.2. Модуль - Шығыс елдерінің тарихы және жахандану үдерісі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Өлкетану  

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлкетануды көпқырлы, комплексті құбылыс ретінде таныстыру, мазмұны 
бойынша тарихи, географиялық, бөлімдерін түсінеді. Өлкетанудың зерттеу объектілері болып табылатын 

табиғат, тұрғындар және өлке экономикасы, өлке тарихы, өлке өнері, климат, мәдениет және тұрмысы туралы  

жүйелік түсінік қалыптасады.Өлкенің топонимикасы, мұрағат құжаттары, өнімдер,флора, фауна, өлкетану 

библиографиясы, тарих және мәдениет ескерткіштері, пайдалы қазбалары туралы  білімдерін жетілдіреді. 

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 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 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. D) Тау, су, жаяу, шаңғы және 

велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізе алу;- туристік терминдерді практикада пайдалану. Е)Түрлі 

территорияларға туристік сипаттама бере алу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жаһандану үдерісі: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аман Ә.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: 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:  Ежелгі және ортағасырлар тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Постреквизиттері: Тарихи ғылыми зерттеу негіздері 

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; D. Жаһандану 

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

үдерістері бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

5В012900 – ГЕОГРАФИЯ -ТАРИХ 

3 курс 
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9.1  Модуль – Тарихи ғылыми зерттеу негіздері, 13 кредит 

БП ЖК THT 3214 Түркі халықтарының тарихы 5 5/5 

БП ЖК KFG 3215 Қазақстанның физикалық географиясы 6 3/3 

БП ТК 
AAEZhKT 

3216 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 6 5/5 

9.2  Модуль– Түрік тарихы және тарихи ғылыми зерттеу негіздері, 13 кредит 

БП ЖК THT 3214 Түркі халықтарының тарихы 5 5/5 

БП ЖК KFG 3215 Қазақстанның физикалық географиясы 6 3/3 

БП ТК 
ShEZhKZT 
3216 

Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 6 5/5 

10.1 Модуль – Жаңа заман тарихы және шетел тілі, 15 кредит 

БП ТК 
EAEZhKZT 

3217 Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 
5 5/5 

БП ТК  KZhT 3218 Қазақстанның жаңа заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК GPOKShT 3301 Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 5 5/5 

10.2 Модуль – Жаңа заман тарихы және практикалық шетел тілі, 15 кредит 

БП ТК ZhZBT  3217 Жаңа замандағы Батыс тарихы 5 5/5 

БП ТК 
KZhOTUAK 

3218 
Қазақ жерін отарлау тарихы: ұлт-азаттық көтерілістер 5 5/5 

КП ЖК 

 
GPOKShT 3301 Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 5 5/5 

11.1 Модуль – География және табиғатты пайдалану, 15 кредит 

КП ТК GTP 3302 Глобалистика және табиғатты пайдалану 5 5/5 

КП ЖК AZh 3303 Академиялық жазу 5 5/5 

БП ТК 

 
DEASG 3219 Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 6 5/5 

11.2 Модуль -  Ландшафттану және физикалық географиясы, 15 кредит 

КП ТК LN 3302 Ландшафттану негіздері 5 5/5 

КП ЖК AZh 3303 Академиялық жазу 5 5/5 

БП ТК EGN 3219 Елтану және геоэкономика негіздері 6 5/5 

12.1 Модуль – Оқыту әдістемесі мен этнография, 17 кредит 

КП ЖК GOA 3304 Географияны оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ЖК TOA 3305 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ТК EE 3306 Этнология және этнография 6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

12.2 Модуль – Оқыту әдістемесі мен этнология, 17 кредит 

КП ЖК GOA 3304 Географияны оқыту әдістемесі 6 5/5 

КП ЖК TOA 3305 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5/5 
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КП ТК ТЕ 3306 Теориялық этнология 6 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 2/2 

 

9.1  Модуль – Тарихи ғылыми зерттеу негіздері 

 

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: 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: Қазақстан физикалық географиясы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстан Республикасының географиялық орнының ерекшеліктері, ауданы, 

шекарасының ұзындығы, шеткі нүктелері,  шекаралас мемлекеттері туралы білім негізі қалыптасады. Қазақстан 

территориясының зерттелу тарихын меңгереді. Тектоникалық - геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 

анықтайды. Жер бедерінің пайда болуының басты ерекшеліктерін салыстырады. Климаты мен климат  

қалыптастырушы факторлар маңызын ажыратады.  Ішкі суларын сипаттайды.  Топырақ  және өсімдік 

жамылғысы, жануарлар дүниесінің таралу заңдылығын түсінеді. Аудандастыру мәселелерін анықтау 
дағдыларын қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Біледі және  түсінеді:  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 

айқындады;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 жасады;Д.  Қарым- қатынас аймағында: физико-географиялық 

процеске түсініктеме және анықтама.  Қазақстан территориясын физикалық -географиялық зерттеуде  негізгі 

сатыларын біледі және түсінеді.Е. Оқу аясында  география курсында оқитын оқушылардың білімдерін бағалай  

біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: 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. 
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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: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасыр тарихы, Түркі халықтарының тарихы. 

Постреквизиттері:  Тарихнама және деректану 

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. 

9.2  Модуль – Түрік тарихы және тарихи ғылыми зерттеу негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс 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: Ежелгі әлем тарихы, Орта ғасырлар тарихы, Түркі халықтарының тарихы. 
Постреквизиттері:  Тарихнама және деректану 

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 – Жаңа заман тарихы және шетел тілі 

 

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 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.  
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Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: 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: Археология, Қазақстанның  ежелгі және ортағасырлардағы тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың әдістемесі, Тарихнама және деректану 

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: Географиялық пәндерді оқытудағы кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беру блогының пәні ретінде Кәсіби бағытталған шет тілі күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін жалпы қабылданған Халықаралық деңгейлік 

жүйе негізінде табиғи және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылардың 

мәдениаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіби шетел тілі пәнінің география мұғалімдерін кәсіби жағынан даярлаудағы 

маңызын анықтайды. Курстың кәсіби бағытталған мазмұнын ажыратады. Сөйлесу мәнері мен тілді жан-жақты 

дамытудың негізгі талаптарын меңгереді. Дүниетанымдық көзқарастарын дамытады.  Жаңаша ойлау дағдысы 

қалыптасады. Жаңа заман талабына сай жоғары білімді маман болудағы кәсіби шет тілінің ролін анықтайды. 
Physical Geographers. Geomorphologists. Economic Geographers. Geology and the Importance of Being a Geologist. 

Ecology. Geographic Information Systems. The Atmosphere. Continental Drift . Geographical names. Countries 

studying. Geographical position of Kazakhstan. Nature, landscape and climate of Kazakhstan. Inland waters of 

Kazakhstan. Mineral resources and economy of Kazakhstan. Population  of Kazakhstan. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Картография және топография негіздері 

Постреквизиттері:Қазақстанның физикалық географиясы, Қазақстанңың әлеуметтік  және экономикалық 

географиясы». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі жалпы және оқу, кәсіби тақырыптарға коммуникацияны жүзеге 

асыра алады; В) оқуға, бос уақытқа және болашақ мамандыққа қатысты зерттелген тақырыптарға әдеби норма 

шегінде нақты айтылған сөздердің негізгі ережелерін түсінеді;С) сөйлемдегі сөздерді ауызекі және жазбаша 

тілде дұрыс біріктіре алады;Д) әр түрлі жағдайларда бейресми және ресми сөйлеуді ажыратады;Е) оқиғалардың 

реттілігін жазбаша баяндайды, таныс тақырыптарға қарапайым байланысты мәтіндерді жазады; 

 

10.2 Модуль – Жаңа заман тарихы және практикалық шетел тілі 

 

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

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Батыс тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н.-т.ғ.к., аға оқытушы 
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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, Орта ғасырлар тарихы  

Постреквизиттері: Тарихнама және деректану 

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: Қазақ жерін отарлау тарихы: ұлт-азаттық көтерілістер 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. -т.ғ.к., доцент 

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.   

Пәннің қысқаша мазмұны. Патша үкіметінің отарлық қанаушылығына қарсы қазақтардың ұлт-азаттық 

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның  ежелгі және ортағасырлардағы тарихы. 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың әдістемесі, Тарихнама және деректану 

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.      

 

11.1 Модуль – География және табиғатты пайдалану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Глобалистика және табиғатты пайдалану 

Бағдарлама авторы: Абденов А. Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: нормалар мен талаптардың орындалуын қамтамасыз ету, шығарылған өнімнің 

қоршаған ортаға және өндіріс процестерінің зиянды әсерлеріне шек қою, табиғи қорлардың орынды 

пайдалануын және олардың бұрынғы бұрынғы қалпына келуін қамтамасыз ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Глобалистика - жалпы адамзаттық өмірлік мәні бар мәселелері туралы ғылыми 

ілімдердің пәнаралық жүйесі. Саяси глобалистиканың міндеті адамзат қарамағындағы болашақ баламасын 

дайындау және анықтау болып табылады. Өркениеттік тәсіл шеңберінде саяси глобалистика пәні жаһандану 

үрдісін тарихи динамикада қарастырады. Яғни, түтас өзара байланыстағы әлемнің қалыптасуын өркениеттердің 

шығармашылық диалогы ретінде қарастыру. Табиғаттың, қоғамның, адам және адамның ойлау қабілетінің  

дамуын, жаһандану мен табиғатты басқарудың негізгі санаттары мен тұжырымдамаларын, адамзат 

мәдениетіндегі жаһандану қызметін, адам өміріндегі және қоғамдағы жаһанданудың рөлін зерттейді. Әлемнің 
ғылыми, философиялық және діни бейнелерінің негіздерін, жаһандық дамуының негізгі кезеңдерін біледі. 

Әлеуметтік-экологиялық жаһандану саласындағы әлемдік көзқарасты қалыптастырады,  табиғат пен қоғам 

арасындағы жаһандық деңгейдегі өзара іс-қимыл саласын зерттейді.Табиғатты пайдалану – бұл басқарудағы ең 

күрделі объектілердің бірі. Сондықтан да экологиялық процестерді басқару және табиғатты пайдалану 

экономикасын зерттеу маңызды мағынаға ие.  
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Пререквизиттері: Геология және минерология негіздері, Жалпы жертану негіздері, Геоморфология және 

гидрология 

Постреквизиттері: Географияның ғылыми зерттеу негіздері, Саяси география және геосаясат негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) табиғатты қорғауды басқару қызметін кешенді түрде іске асыра алады; В) 

өңдеу және табиғатты қорғау облысында ғылыми-техникалық саясаттың орындалуы және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланылуы; С) жаһандық әлемдегі саяси диалогтың құндылық өлшемін анықтаушы әлемдік 

өркениеттегі негізгі әлеуметтік-мәдени құндылықтарды салыстырмалы талдай алады; D) жаңа гуманитарлық 

бітімгершілік түжырымын әр түрлі өркениеттердің құндылықтарын келістіру үрдісі ретінде негіздейді;E) 
жаһандық саяси уақыт пен кеңістік қалыптастыратын жаңа мәселелерді зерттейді. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б, 

Курсты оқытудың мақсаты: академиялық хат саласындағы білік пен дағдыны жетілдіру, ғылыми 

құжаттаманы, соның ішінде дипломдық жобаны жазу мен ресімдеуді дайындау болып табылады;. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттерге академиялық жазба саласы, ғылыми 

жұмысты дайындау ерекшеліктері туралы, академиялық жазба түрлері, кәсіби лексика туралы, терминология, 

деректермен, әдебиетпен ғылыми-зерттеулік жұмыс жасау туралы, сілтеме жасау ережесі туралы білімдер 

беріледі. Коммуникативтік, мәдениаралық, жетістікке жету сынды маңызды кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ 

талдау жасау, сыни ойлау, ғылыми жұмысты сауатты рәсімдеу дағдылары дамытады.   
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 

Археология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курс мәселесіндегі терминдерді, негізгі фактілер мен ұғымдарды біледі, 

түсіне алады, резюме, ғылыми мақала, дипломдық жоба дайындаудың ерекшеліктерін біледі; В. Ауызша 

баяндама, реферат, библиографиялық шолу, академиялық эссе, презентация, ғылыми мақалаға аннтоация 

дайындайды, игерген материалдарды нақты практикалық ситуацияларда және жағдайларда қолдану мүмкіндігі;. 

С. Оқу материалдарының, ғылыми баяндамалардың және мақалалардың, цитата стилдерін, академиялық 

эссенің, конференцияға ауызша баяндаманың құрамдас компоненттерін  талдап, жіктей алады, түрлі 

акадмиялық жанрларды салыстыра алады;  Д. Академиялық эссе, ауызша баяндама, реферат, презентация 

әзірлей алады, аргументтің логикасы мен жүйесін құра алады, диплом жұмысына жаза алады; Е. Дәделдеменің 
авторлық логикасын, ғылыми мәтіннің құрылымын, зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттерге шолуды 

бағалай алады, академиялық жазудың түрлі жанрларын жүйелей алады, ғылыми жұмыстағы плагиатты 

болдырмайды 

 

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

Пәннің атауы: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

Бағдарлама авторы: Шумакова Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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.  

Курстың қысқаша мазмұны: Әлемдік шаруашылықтың экономикалық - әлеуметтік сипаттамасын біледі. 
Саяси, әлеуметтік және экономикалық географияның идеялары мен тұжырымдамаларын зерттейді, 

географиялық зерттеу әдістерін меңгерген. Табиғи жағдайлар мен ресурстарды анықтайды. Қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін меңгерген. Әлем халықтарының орналасу заңдылықтарын, өңірлер халқының құрамын, 

урбанизациясын, миграциясын, демографиясын біледі. Еңбек ресурстарын бағалайды. ҒТР дәуіріндегі еңбектің 

әлемдік шаруашылық және географиялық бөлінуін салыстырады. Аумақтық және салалық шаруашылық 

құрылымдарын анықтайды. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану, Өнеркәсіп географиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  географиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы 

курсында географиялық әдістермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады;  В.Өндіргіш күштердің 

орналасуы, экономикалық интеграция және ғаламтану сияқты қазіргі дүниежүзіндегі географиялық үрдістердің 

жағдайына сипаттама береді; С.Қазіргі экономикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық үрдістерге 
болжам жасайды. D.Курсты меңгерген жағдайда студент мынадай мәселелерге талдау жасай алады: Әлемдегі 

әр түрлі елдер дамуының жаңа беталысы мен заңдылықтарына көзқарас жасай алады; Е. Халықаралық 

экономикалық қатынастардың жаңаша дамуы, формасы мен мәндік үрдістерін сипаттай алады; Әлемдік 

экономиканың ғаламдануы және қазіргі әлемдік географиядағы бейнеленуін бағалай алады. 

 

11.2 Модуль -  Ландшафттану және физикалық географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Ландшафттану негіздері 
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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. 

Ландшафт туралы және оның құрылымы түсінікті меңгереді.  Ландшафттық дифференция дәрежесін 
анықтайды. Ландшафт классификациясының түрлерін ажыратады.  Биіктік белдеулер, ендіктік зоналылық 

ұғымдарын меңгерелі, практикада пайдалану дағдысы қалыптасады. Қазақстан ландшафттары және оларды 

қорғау мәселелерін анықтайды. Ландшафттық табиғи-аумақтық кешендерін сипаттап, салыстырады. 

Ландшафттық бірліктертуралы білім негізін пайдаланады. Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу 

тарихының кезеңдерін ажыратады. Ландшафттың аймақтық және аудандық бөлшектенуін түсінеді, 

пайдаланады. Ландшафт компоненттері және ландшафтты қалыптастырушы факторлар арасындағы 

байланысты ажыратады. Ландшафт морфологиясын сипаттайды. Ландшафт кешендерінің дамуы және 

динамикасы туралы білімін  анықтайды. Жердіңландшафттықсферасын классификациялай алады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік  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: Елтану және геоэкономика негіздері 

Бағдарлама авторы: Шумакова Г. Ж. 

Курсты қысқаша мақсаты: 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.  

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты оқып үйрену барысында әлемнің елдері мен аймақтарының саяси, 

экономикалық және мәдени сипаттамаларын, геоэкономика теориясы мен негізгі ұғымдарын, түсініктерін, 

геоэкономикалық жүйелердің жұмыс істеуі мен даму үрдістерін, әлеуметтік-экономикалық процестер мен 
құбылыстар туралы деректерді талдау әдістері мен құралдары туралы қажетті білім жиынтығын алады, 

геоэкономикалық тұрғыдан қоғамда пайда болатын процестер мен құбылыстарды талдау дағдыларын игереді. 

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-саяси білім модулі, Жалпы жертану. 

Постреквизиттері: Саяси география және геосаясат негіздері, Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және 

саяси географиясы,  Қазақстанның киелі жерлер географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Әлемнің  жеке елдерінің  саяси картасы, қалыптасу кезеңдерімен 

танысады; В) Дүние жүзінің  аймақтарандағы жетекші елдердің табиғат жағдайлары, ресурстарын тиімді 
пайдалану,қорғау  мәселелерін меңгереді; С) Халықтарының ұдайы өсуі, құрамы, орналасуы, үрбандалу, көші-

қон, демографиялық мәселелер қарастырылады;D) еңбек ресурстары талданады; Е) жекелеген елдердің 

территориялық және салалалық шаруашылық құрылымы, дүние жүзілік шаруашылық және географиялық еңбек 

бөлінісіндегі орны анықталады.  

 

12.1 Модуль – Оқыту әдістемесі мен этнография 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқыту әдістемесі 
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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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Географияны оқытудың жалпы мәселелерін анықтайды. Базалық географиялық 

білімнің құрылымы мен мазмұнын меңгереді. Мектеп географиясын оқыту әдістерін практикада пайдаланады. 

Мектеп географиясын оқыту технологияларын ажыратады. Географияны оқытудың педагогикалық-

психологиялық негіздерін түсінеді. Географияны оқыту құралдарын жіктейді. Мектепте географиялық-

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәжірибесін меңгереді. Мектеп географиясының жеке курстарын оқыту 
әдістемесін игереді.  

Пререквизиттері: Жалпы жертану. Картография топография негіздерімен. 

Постреквизиттері: Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және саяси географиясы,  Қазақстанның киелі 

жерлер географиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A. Үйінді 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. B. 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;C. Педагогикалық шеберлікті арттыруға ұмтылдырады, тақырыптық карталарды, 

статистикалық және графиктік кестелерді білім көзі ретінде пайдалану дағдыларын игереді; - пән бойынша 
бақылау-бағалау материалдарын дайындауға қаблетті болады. D. 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; E. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқыту әдістемесі 
Бағдарлама авторы: Кадирқұлова А.Н.-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихты оқытудың жалпы мәселелерін анықтау. Базалық географиялық білімнің 

құрылымы мен мазмұны. Мектептегі тарихты оқытудың басты әдістері. Мектептегі тарихты пәнін оқыту 

технологиялары. Тарих пәнін оқытудың педагогикалық-психологиялық негіздері. Тарихты оқыту құралдары. 

Мектепте тарихи-ақпараттық жүйелерді пайдалану. Мектептегі тарих пәнінің жеке курстарын оқыту әдістемесі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: тарихғылымының дамуын қарастыру; тарих ғылымының теориялық негіздері. 

Теориялар. Тұжырымдар. Концепциялар. Әдістер. Тарих методологиясы      (әдістемесі).  Тарих ғылымының 

әдістемелік негіздері. Жаңа бағыттар. Ғылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері. Тарих салаларының рөлі мен 

маңызы. 

Пререквизиттері: Педагогика, Инклюзивті білім беру, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: Этнология және этнография 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Есетов Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қазiргi және классикалық этнология мен этнографияның теориялық 

және қолданбалы проблемаларымен таныстыру. Халықтардың этнологиясы мен этнографиясынан мағлұмат 
беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс студенттерді этнографияның негізгі теориялық проблемалары, этнология 

ғылыми пән ретінде әлем халықтарының (этностарының) пайда болуы, этностың ерекше нышандары – тілі, 

материалдық және рухани мәдениеті, әдет – ғұрыптары, салт – дәстүрлері, діни сенімдері, әлем халықтарының 

өзіне тән отбасылық және неке құру салттары, тұрғын үй жайлары, ұлттық киімдері, т.б. таныстырады 

Пререквизиттері: Археология, Түркі халқытарының тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Тарихнама және деректану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Этнологияның негізгі теориялық мәселелерін, этностық этникалық және 

топтаудың негізгі теориясын біледі; В. Этностың қалыптасу механизмін, оның табиғи және әлеуметтік ортаға 
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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. 

 

12.2 Модуль – Оқыту әдістемесі мен этнология 

 

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

Пәннің атауы: Теориялық этнология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кадиркулова А.Н. 

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, Түркі халқытарының тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Тарихнама және деректану 

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. 

 

5В012900 – ГЕОГРАФИЯ -ТАРИХ 

4 курс 
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13.1 Модуль – Тарих және тарихты оқытудың инновациялық технологиялары, 29 кредит 

КП ТК 
HKKRSS 

4305 
Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 7 4/4 

КП ТК Tar 4306 Тарихнама 7 5/5 

БП  Педагогикалық практика 7 6/6 

КП ТК RE 4308 XIX ғ. ІІ –жартысындағы Ресей этносаясаты 7 4/4 

БП  Өндірістік практика 8 10/10 

13.2 Модуль – Тарих, деректану және әдістеме мәселелері, 29 кредит 

КП ТК HKT 4305 Халықаралық қатынастар тарихы (ХХ-ХХIғғ.) 7 4/4 

КП ТК Der 4306 Деректану 7 5/5 

БП  Педагогикалық практика 7 6/6 

КП ТК PUKS 4308 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 7 4/4 

БП  Өндірістік практика 8 10/10 

14.1 Модуль – Инновациялық технология және географиялық жаhандану, 19 кредит 

КП ТК GOIT 4309 Географияны оқытудың инновациялық технологиялары 7 4/4 

КП ТК  KEAG 4310 Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы 7 5/5 

КП ЖК KDGZh 4311 Қазіргі дүние және географиялық жаhандау 7 5/5 

БП  Дипломалды практика 8 5/5 

14.2 Модуль – Жаhандану және экономикалық география, 19 кредит 

КП ТК GOPSh 4309 Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік 7 4/4 

КП ТК KEG 4310 Қазақстанның экономикалық географиясы 7 5/5 
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КП ЖК KDGZh 4311 Қазіргі дүние және географиялық жаhандау 7 5/5 

БП  Дипломалды практика 8 5/5 

 

13.1 Модуль – Тарих және тарихты оқытудың инновациялық технологиялары  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқып білу нәтижесінде студент ҚР сыртқы саясаты мен халықаралық 

қатынастар, КР–ның халықаралық байланыстарының негізгі бағыттарын білуі қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: КСРО ыдырауы және ТМД құрылуы. Қазақстан Республикасының ішкі саясаты. 
ҚР сыртқы саясатының негізгі бағыттары. ҚР мен еуропалық мемлекеттер қатынастары. ҚР және Азия елдері 

қатынастары. ҚР және америкалық мемлекеттердің қатынасы. ҚР сыртқы істер министрлігі жұмысы. 

Дипломатиялық кадрлер дайындау жүйесі. Жергілікті қақтығыстардың мәні және түрлері. Жергілікті 

қақтығыстарда көпжақты дипломатиялық ретке келтірудің рөлі. Қазақстанның халықаралық ұйымдарға кіруі. 

БҰҰ-дағы Қазақстан. Қазақстан мен НАТО өзара қатынастары. Қазақстанның ТМД-дағы орны және рөлі. 

Жаһандық халықаралық қатынастардағы Қазақстанның ұстанымы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Европа мен Амерканың жаңа заман тарихы, Азия мен 

Африка елдерінің қазіргі замандағы тарихы 

Постреквизиттері:Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат саласындағы негізгі 

теориялық мектептердің қалыптасу тарихын білу; Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат саласындағы 
отандық және шетелдік тарихнаманың теориясы мен әдіснамасын білу. В) Теориялық әдіснамалық білімдерді 

өзіндік зерттеу тәжірибелерінде қолдану; өзінің кәсіби қызметінде жаңа білімдерге бейімділік және қолдану; 

ғылыми зерттеудің бағдарламасын өзіндік талдау жасауа қабілеттілік. С) халықаралық қатынастар тарихы мен 

теориясы саласындағы зерттеу нәтижелерін теориялық әдіснамалық интерпретациялау қабілеті;. Д) 

халықаралық қатынастар тарихындағы негізі кезеңдерге сүйену іскерлігі; зерттеу барысында аралас 

гуманитарлық пәндер зерттеуінің теориясы, әдісі және техникасына бейімдеу іскерлігі. Е) халықаралық 

қатынанастар мен сыртқы саясаттағы оқиғалардың себептері мен салдарын талдау іскерлігі. 

 

Дублин дискрпторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тарихнама 

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. 

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. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы, Түркі халықтарының тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: XIX ғ. ІІ –жартысындағы Ресей этносаясаты 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., профессор Исмагулов Ұ.Ш. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Ресей империясының басқа елдерге жүргізген этностық саясаты туралы 

мағлұмат беру;  

Пәннің қысқаша мазмұны:Ресей империясының ХІХ ғ. Орталық Азияға қатысты ұстанған саясатының мәнін  

түсінуге мүмкіндік береді. Ресей империясының отарлық қызметінің мәнін анықтау, категориялық аппаратын 

негіздеу, теориялық - методологиялық негізін жасау міндеті көзделеді. Пәнді оқу барысында студенттер Ресей 

империясының Ортадық Азия халықтарының саяси, әлеуметтік тарихи дамуындағы ықпалы мен рөлін 

анықтайды, патша үкіметінің отаршылдық мәні көрсетіледі.. 

Пререквизиттері: Қазақстанның жаңа замандағы тарихы, Түркі халықтарының тарихы 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ресей империясының этностық саясаты пәнінің негізгі ұғаымдарымен 

танысу, этностық саясат мәнін ұғыну; .В жаңа заман кезеңіндегі  фактологиялық мәліметтерді тәжірибеде 

хронологиялық ретпен қолдану. Ғылыми әдебиеттермен, тақырыптық карталармен  жұмыс жасауды алған 

білімдерін практикада пайдалану. С. 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. Ресейдің сыртқы саясатының басымды бағыттары туралы ой қортыа отырып, алған білімді 

кәсіби қызметінде қолдану іскерлігі;  

 

13.2 Модуль – Тарих, деректану және әдістеме мәселелері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықаралық қатынастар тарихы (ХХ-ХХIғғ.) 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық қатынастар тарихы туралы негізгі түсініктер бере отырып, ХХ-

ХХІ ғғ. халықаралық қатынастар тарихынан білім беру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ-ХХІ ғғ. халықаралық қатынастардың  негізгі бағыттарын анықтау.. ХХ 

ғасырдың екінші жартысындағы халықаралық ахуал. «Қырғи-қабақ» соғыстың басталуы. Хельсинки процесі. 

КСРО-ның ыдырауы, жаңа халықаралық жағдайыдың қалыптасуы.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Европа мен Амерканың жаңа заман тарихы, Азия мен 

Африка елдерінің қазіргі замандағы тарихы 

Постреквизиттері:Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  Халықаралық қатынастар тарихындағы негізі кезеңдерге сүйену іскерлігі; 

зерттеу барысында аралас гуманитарлық пәндер зерттеуінің теориясы, әдісі және техникасына бейімдеу 

іскерлігі. Е). А. Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат саласындағы отандық және шетелдік тарихнаманы 

және халықаралық қатынастар тарихының негізгі кезеңдері және ХХ-ХХІ ғғ. халықаралық қатынастардың  

негізгі бағыттарын  жөнінде білуі; В.Алған ақпараттарын дүниежүзілік және отандық тарихты зерттеу 

барысында қолдана білуі; С.Тарихи деректермен жұмыс жасау және деректерден ақпараттар алу және оны 

талдау икемділіктерінің болуы; D. .Ғылыми-зерттеу жұмыстарында фактілік материалдарды қолдану 

қабілеттілігі; Е. ҚР сыртқы саясаттағы оқиғалардың себептері мен салдарын талдау іскерлігі, мен сыртқы саясат 

саласында ғылыми болжамдарды өзіндік талдау дағдыларын игеру; Өз білімдерін педагогикалық және ғылыми-

зерттеу қызметі барысында қолдана білуі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Деректану 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Тарихи деректерді анықтау. Деректерді жіктеу. Зерттеушінің дерек пен жұмыс 

істеуінің негізгі кезеңдері. Деректемелік анализ. Келешек тарихшы мамандар бойында деректерді топтау, 

жүйелеу, сыныптау, сыни талдау және түсіндіре білу қабілетін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы, Түркі халықтарының тарихы, 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихи зерттеулердің ұғымдық аппаратын меңгеру; тарихи кезеңдер 
бойынша дүниежүзі мен Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректерді түсініп, білуі тиіс;. В) Деректерден 

нақты ақпаратты алу әдісін тәжірибеде қолдану,. 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,. 

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. деректерді түсініп, білуі тиіс; зерттеушілер мен тарихшы-ғалымдар туралы білуі; тарихи деректерді 

жіктей білуі 



88 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

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, Жаңа замандағы Қазақстан тарихы, Түркі халықтарының 

тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курсты игеру барысында төмендегі құзыреттіліктерге назар аударылады: 

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. 

 

14.1 Модуль – Инновациялық технология және географиялық жаhандану 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Географияны оқытудың инновациялық технологиялары 

Бағдарлама авторы: Сүлейменова Гулжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: Инновациялық цифрлық технологиялармен жұмыс істеу, оқу барысында 

компьютерді пайдалану, электрондық күнделік жүйесін, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды 

қолдану, интернетте жұмыс істеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Географияны оқытудағы цифрлық технологиялар пәніне кіріспе. Инновациялық 

технологиялар. Инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияны қолдану. Оқушылар қызығушылығын 
тудыруда ақпараттық білім беру ортасының құзырлығын дамыту мүмкіндіктері. 

Пререквизиттері: Білім берудегі цифрлық технологиялар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Географияны оқытудағы технологияларды білу; жаңа педагогикалық 

технологияларды географияны оқытудағы технологияларды оқып- білу; технологиялық карталарды 

құрастыруды меңгеру; географияны оқытуда жаңа технологияларды игереді. В. Авторлық бағдарламалардың 

технологиясын жасайды. С.  Талқылау, идеяларға баға беру, 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Республиканың экономикалық-географиялық жағдайының ерекшелігі 

және оның экономикалық дамытудағы маңызын біледі. B. Қазақстан табиғатының өзіне тән ерекшелігі және 

табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының орналасуы мен даму әсерін түсінеді; 
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С. 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. D. 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. E. 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: Қазіргі дүние және географиялық жаhандау  

Бағдарлама авторы: Абденов А. Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: нормалар мен талаптардың орындалуын қамтамасыз ету, шығарылған өнімнің 

қоршаған ортаға және өндіріс процестерінің зиянды әсерлеріне шек қою, табиғи қорлардың орынды 

пайдалануын және олардың бұрынғы бұрынғы қалпына келуін қамтамасыз ету. 

Курстың қысқаша мазмұны: Глобалистика - жалпы адамзаттық өмірлік мәні бар мәселелері туралы ғылыми 

ілімдердің пәнаралық жүйесі. Саяси глобалистиканың міндеті адамзат қарамағындағы болашақ баламасын 

дайындау және анықтау болып табылады. Өркениеттік тәсіл шеңберінде саяси глобалистика пәні жаһандану 

үрдісін тарихи динамикада қарастырады. Яғни, түтас өзара байланыстағы әлемнің қалыптасуын өркениеттердің 

шығармашылық диалогы ретінде қарастыру. Табиғаттың, қоғамның, адам және адамның ойлау қабілетінің  

дамуын, жаһандану мен табиғатты басқарудың негізгі санаттары мен тұжырымдамаларын, адамзат 
мәдениетіндегі жаһандану қызметін, адам өміріндегі және қоғамдағы жаһанданудың рөлін зерттейді. Әлемнің 

ғылыми, философиялық және діни бейнелерінің негіздерін, жаһандық дамуының негізгі кезеңдерін біледі. 

Әлеуметтік-экологиялық жаһандану саласындағы әлемдік көзқарасты қалыптастырады,  табиғат пен қоғам 

арасындағы жаһандық деңгейдегі өзара іс-қимыл саласын зерттейді.Табиғатты пайдалану – бұл басқарудағы ең 

күрделі объектілердің бірі. Сондықтан да экологиялық процестерді басқару және табиғатты пайдалану 

экономикасын зерттеу маңызды мағынаға ие.  

Пререквизиттері: Геология және минерология негіздері, Жалпы жер тану негіздері, Геоморфология және 

гидрология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) табиғатты қорғауды басқару қызметін кешенді түрде іске асыра алады;В) 

өңдеу және табиғатты қорғау облысында ғылыми-техникалық саясаттың орындалуы және табиғи ресурстарды 
тиімді пайдаланылуы;С) жаһандық әлемдегі саяси диалогтың құндылық өлшемін анықтаушы әлемдік 

өркениеттегі негізгі әлеуметтік-мәдени құндылықтарды салыстырмалы талдай алады;D) жаңа гуманитарлық 

бітімгершілік түжырымын әр түрлі өркениеттердің құндылықтарын келістіру үрдісі ретінде негіздейді;E) 
жаһандық саяси уақыт пен кеңістік қалыптастыратын жаңа мәселелерді зерттейді. 

 

14.2 Модуль –  Жаhандану және экономикалық география 

 

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

Пәннің атауы: Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік  

Бағдарлама авторы: Шумакова Гүлнұр Жасұланқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ география пәні мұғалімдер  бойында оқыту мен тәрбиелеудің, 
географияны оқыту әдістерін үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігін қалыптастыру. Студенттер бойында 

теориялық біліммен қатар психологиялық сауаттылықтың, компоненттіліктің, жалпы мәдениет пен 

педагогикалық қабілеттерін дамуына үлес қосу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік, педагогикалық мәдениеттің 

компоненттерінің мәні мен мазмұны аша біледі. Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастырудың негізгі кәсіби-педагогикалық іс-әрекеті. Географияны оқытудағы педагогикалық шеберліктің 

басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзіреттілік.  Географияны оқытудағы педагогикалық техника 

педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтардың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы 

ретінде.  Географияны оқытудағы кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым- қатынас. 

Географияны оқытудағы педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт. 

Географияны оқытудағы педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет.  Географияны 

оқытудағы педагогтің кәсіби шеберлігін қалыптастыруы. 
Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі. Тәрбие жұмыстарының теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың методологиялық, теориялық, практикалық негіздерін біледі; В) 

Географияны оқытудағы педагогикалық шеберлік элементтерін қолдана алады;С) Географияны оқыту 

технологиясын меңгереді;D) өзін-өзі басқаруды игереді; Е)  географияны оқытуда  оқу-тәрбие жұмыстарын 

жоспарлай алады. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның экономикалық географиясы 
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Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урынгалиевна 

Курстың қысқаша сипаттамасы:«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: Қазақстанның өнеркәсіп географиясы, Тұрғандар географиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстанның жер көлемі, халқының саны, табиғат ресурстарының қоры, 

өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемінен дүниежүзінде алатын орнын біледі;В) Қазақстан 

табиғатының өзіне тән ерекшелігі және табиғат ресурстарының әркелкілігі, олардың шаруашылық салаларының 

орналасуы мен дамуына әсерін анықтайды; С) халықтың саны, орналасуы, ұлттық құрамы, ұлтаралық 

қатынастар мәселелерін қарастырады; D) шаруашылықтың маңызды салалары сала аралық кешендерін 

қарастырады; Е) Қазақстанның экономикалық аудандарына экономикалық-географиялық сипаттама береді 

және өзара салыстырады. 
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9.1.Модуль  –Жаңа заман тарихы және жаңартылған білім мазмұны, 23 кредит 

БП ЖК KZhZT 3213  Қазақстанның жаңа заман тарихы 6 3/3 

КП ТК ЕАЕZhT 3301  Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 6 5/5 

КП ТК AAEZhT 3302 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 6 5/5 

КП ТК TDZhMO 3303 Тарих және дінтанудағы жаңартылған мазмұнда оқыту  5 5/5 

БП ТК KDKAI 3214 ХІХ-ХХ ғғ. Қазақстандағы  джадиттік қозғалыс және ағарту ісі 5 5/5 

9.2 Модуль – Жаңа заман тарихы және ағартушылық, 23 кредит 

БП ЖК  КZhТ 3213  Қазақстанның жаңа заман тарихы  5 3/3 

КП ТК  BEZhZT 3301 Батыс елдерінің жаңа заман тарихы 6 5/5 

КП ТК  ShEZhZT 3302 Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 6 5/5 

КП ТК  ZhMOPU 3303 Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастыру 5 5/5 

БП ТК  ADFT 3214 Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 5 5/5 

10.Модуль - Діни психология және тарихнама, 15 кредит 

КП ЖК АZh 3304 Академиялық жазу 5 5/5 

КП ЖК DG 3305 Дін және ғылым 5 5/5 

БП ЖК  Tar 3215 Тарихнама  5 5/5 

11.1. Модуль – Тарихи демография және оқыту әдістемесі, 20 кредит 

БП ТК  TPOKShT 3216 Тарихи пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі 5 5/5 

БП ТК  TDemT 2217 Тарихи демография 4 3/3 

БП ТК  TOA 3218 Тарихты оқыту әдістемесі 6 5/5 

БП ТК  KMIK 3219 Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 6 5/5 

БП    Педагогикалық практика 6 2/2 

11.2. Модуль -Тарихи пәндер және діни антропология, 20 кредит 

БП ТК  GPOKShT3216 Гуманитарлы пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі 5 5/5 

БП ТК  KDT 2217 Қазақ диаспорасының тарихы 4 3/3 

БП ТК  TOIT 3218 Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 6 5/5 

БП ТК  KYaSI 3219 Қ.Яссауи және суфизм ілімі 6 5/5 

БП   Педагогикалық практика 6 2/2 

12.1. Модуль –Деректану және әлем елдерінің қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

КП ЖК ZhYTKZ 3306 Жаһандану үдерісі: теория және қазіргі заман 6 5/5 

БП ТК KTD 4220 Қазақстан тарихының деректері 7 3/3 

КП ЖК EAEKZT 4307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 
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КП ЖК AAEKZT 4308 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

12.2. Модуль – Жаһандану үднрісі және Батыс пен Шығыстың қазіргі заман тарихы, 18 кредит 

КП ЖК ZhYTKZ 3306 Жаһандану үдерісі: теория және қазіргі заман 6 5/5 

БП ТК Der 4220 Деректану  7 3/3 

КП ЖК EAEKZT 4307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

КП ЖК AAEKZT 4308 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 5/5 

 

9.1.Модуль – Жаңа заман тарихы және жаңартылған білім мазмұны 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттерге Қазақстанның жаңа заман тарихының 

тарихнамасы мен деректемесі, XVIII ғасырдың басындағы Қазақстан, қазақ-жоңғар қатынастары, Қазақстанның 

Ресейге қосылуы, патша үкіметінің қазақ жерінде жүргізген отаршылдық саясаттары, қазақ халқының ұлт-

азаттық көтерілістері және елдің ХҮІІІ-ХХ ғасырдың басына дейінгі саяси-экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени дамуы туралы білім беріледі.   
Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы 

тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат бере отырып, 

Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениеті, этногенез сабақтастығы 

мәселелеріне білім алушының назарын бағыттайды. Тыңдаушыға тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізіп, 

тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға үйретеді және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық 

ұстанымын қалыптастырады. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің 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.  

 

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

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттер Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуының проблемаларын оқиды және Еуропа, Америка, АҚШ және Латын 

Америкасы елдерінің Екінші дүниежүзілік соғыс, қырғи-қабақ соғыс, ХХІ ғасыр басындағы хаплықаралық 

қатынастарға талдау ажсап, баға береді. Курс батыс елдерінің тарихы бойынша пәндер циклын аяқтайды. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің 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;  

 

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

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты студенттерге қазіргі замандағы шығыс елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси тарихы туралы білім беру. Азия және Африка елдеріндегі революциялық 

қозғалыстар, Азия және Африка елдерінің мәдени дамуы туралы мәліметтер беріледі. 1917-2019 жылдардағы 

Шығыс елдерінің саяси-экономикалық даму жолдары мен бағыттары көрсетіледі. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық 

құрылыстың ерекшеліктері. Ежелгі адамдардың эволюциялық даму сатылары. Алғашқы қоғам тарихын 

дәуірлдеу. Табиғат жағдайларының ежелгі адамдардың өміріне тигізген әсері. Тас дәуіріндегі Қазақстан. 

Ертедегі тайпалық бірлестіктер.   

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 

құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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: Тарих және дінтанудағы жаңартылған мазмұнда оқыту  

Бағдарлама авторы: Сайынов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін 

меңгертуге бағытталады. Курстың мазмұны білім беру бағдарламаларын жаңарту, критериалды бағалауды 
енгізу тұрғысынан педагогикалық дағдыларды жетілдіру, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, шығармашылық, сыни ойлауды өз бетімен дамытуға бағытталған білім берудің белсенді 

формаларын енгізу мәселелерін қамтиды. 

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.  

Пререквизиттері: Инклюзивті білім беру, Білім беру менеджменті 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. Дінтануды оқытудағы инновациялық 

технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы 

батыс және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін білуі; 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: ХІХ-ХХ ғғ. Қазақстандағы джадиттік қозғалыс және ағарту ісі 

Бағдарлама авторы:Сайынов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақстандағы  XIX-XX ғасырдағы жәдиттік қозғалыстар және ағарту ісі» пәні 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың басындағы жәдидшілдік идеясының Қазақ даласының 
әлеуметтік-мәдени және саяси даму үдерісіне ықпалы мәселесін, сонымен қатар, жәдидшілдікті зерттеудің 

теориялық-методологиялық, тарихнамалық аспектілері мен Қазақ даласында ашылған жаңа әдістік мектеп-

медреселер жұмысының бағыты, қазақ жәдидшілдерінің саяси көзқарастары мен ұстанымдарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Дінтану, Психология, Әлемдік діндер тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі кезеңдегі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен ұйымдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ 

даласында жәдидшілдік идеясының өрістеуіне байланысты, қозғалыстың қазақ қоғамының әлеуметтік-мәдени, 

ағартушылық және саяси өміріне тигізген ықпалымен танысады; В. Жәдидшілдік идеясының өрістеуіне 

байланысты, қозғалыстың қазақ қоғамы зиялылары еңбектеріндегі негізгі идеяны өз бетінше талдайды; С. 

тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше 

жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, қозғалысын зерттеген 

әлемдік зерттеулердегі мәселенің теориялық-методологиялық негізін, ағарушылық бағыттағы еңбектердегі 
түсініктердің мәнін зерделейді. 

 

9.2.Модуль - Жаңа заман тарихы және ағартушылық 

 

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

Пәннің атауы: Батыс елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХҮІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдың басындағы Батыс елдерінің 

саяси даму тарихынан білім беріледі. Батыстық өркениеттің дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту 
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кезеңіндегі дамуының негізгі тенденцияларын анықталады, ХҮІІ-ХІХ ғғ. батыстың жетекші елдерінде орын 

алған буржуазиялық революциялардың себеп- салдары, нәтижелері, қоғамдық құрылыстардағы өзгерістер 

қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХҮІІ ғасырдың екінші жартысы мен ХІХ ғасырдың басындағы Батыс елдерінің 

саяси даму тарихынан білім беріледі. Батыстық өркениеттің дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту 

кезеңіндегі дамуының негізгі тенденцияларын анықталады, ХҮІІ-ХІХ ғғ. батыстың жетекші елдерінде орын 

алған буржуазиялық революциялардың себеп- салдары, нәтижелері, қоғамдық құрылыстардағы өзгерістер 

қарастырылады. 
Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді 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: Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты студенттерге қазіргі замандағы шығыс елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси тарихы туралы білім беру. Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы жөнінде білімдер 

жүйесін қалыптастырады.  XVIIІ- ХХ ғасырдың басындағы Шығыс елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық 

және рухани-мәдени даму тарихы, отаршылдыққа қарсы көтерілістер,шығыстық мәдениеттің ерекшеліктері 

мәселелері қамтылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы жөнінде білімдер жүйесін қалыптастырады.  

XVII І- ХХ ғасырдың басындағы Шығыс елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени даму 

тарихы, отаршылдыққа қарсы көтерілістер, шығыстық мәдениеттің ерекшеліктері мәселелері қамтылады. 

Пререквизиттері:  Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді 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: Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін 

меңгертуге бағытталады. Курстың мазмұны білім беру бағдарламаларын жаңарту, критериалды бағалауды 

енгізу тұрғысынан педагогикалық дағдыларды жетілдіру, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, шығармашылық, сыни ойлауды өз бетімен дамытуға бағытталған білім берудің белсенді 

формаларын енгізу мәселелерін қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңартылған мазмұнда оқу процесін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін меңгертуге 

бағытталады. Курстың мазмұны білім беру бағдарламаларын жаңарту, критериалды бағалауды енгізу 

тұрғысынан педагогикалық дағдыларды жетілдіру, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, шығармашылық, сыни ойлауды өз бетімен дамытуға бағытталған білім берудің белсенді 

формаларын енгізу мәселелерін қамтиды. 

Пререквизиттері: Инклюзивті білім беру, Білім беру менеджменті 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. Дінтануды оқытудағы инновациялық 
технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді 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: Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы 

Бағдарлама авторы: Сәрсенбин Ү.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы бойынша білімдер жүйесін 

қалыптастырады. Мәдениет жүйесіндегі ғылым мен дін; адам, қоғам, әлем туралы діни түсініктер және 

ерекшеліктері, ғылымның қалыптасуы мен дамуы және оның дінге әсері, әлемнің діни және ғылыми 

көріністері, ғылым мен дін қақтығыстары, жанжалдардан диалогқа дейін; қазіргі адамтану, қоғамтану, 

жаратылыстану жетістіктерінің теологиялық интерпретациясы мәселелерін қамтиды. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағартушылық — қоғамдық-саяси ағым. Оның өкілдері ізгілік, әділеттілік 

идеялары мен ғылыми таным-білім негіздерін тарату жолдары арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге, оның 

талғам-талаптарын, саясатын, тұрмысын өзгертуге күш салды. Ағартушылар қатарында Вольтер, Руссо, 

Монтескье, Гёрдер, Лессинг, Шиллер, Гёте, Десницкий, Козельский т.б. болды. Олар өз уағыздарын қоғамның 

барлық топтары мен жіктеріне, әсіресе билік иелеріне бағыштады. Қоғамдағы кертартпа көріністердің бәрі 

адамдардың надандығынан, олардың өз табиғатын өзі түсінбеуінен деп білді. Ағартушылық шіркеулік 

идеология ықпалына, діни догматтарға, схоластик ой ағымдарына қарсы болды. Ағартушылар қоғам 

дамуындағы сананың айқындаушы рөлі туралы түсініктерге ден қойды. Ағартушылық 18 ғасырда әлеуметтік 

көзқарастардың қалыптасуына едәуір ықпал етті. Шығыс елдерінде бұл ағым біршама өзіндік сипатта өркен 

жайды. 

Пререквизиттері: Дінтану, Психология, Әлемдік діндер тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі кезеңдегі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен ұйымдар 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді 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;  

 

10. Модуль - Діни психология және тарихнама 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Аман А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттерге академиялық жазба саласы, ғылыми 

жұмысты дайындау ерекшеліктері туралы, академиялық жазба түрлері, кәсіби лексика туралы, терминология, 

деректермен, әдебиетпен ғылыми-зерттеулік жұмыс жасау туралы, сілтеме жасау ережесі туралы білімдер 

беріледі. Коммуникативтік, мәдениаралық, жетістікке жету сынды маңызды кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ 

талдау жасау, сыни ойлау, ғылыми жұмысты сауатты рәсімдеу дағдылары дамытылады.  

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы. 

Постреквизиттері: Дінтануды оқытудағы инновациялық технологиялар.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық Қазақстан тарихының кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді 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: Дін және ғылым  

Бағдарлама авторы: Сәрсенбин Ү.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихтан  әлемге  белгілі  ақиқат:  Орта  ғасырларда  араб  елдері  мен  Ислам  

діні  тараған  басқа  да  аймақтарда  философия,  медицина,  эстетика,  математика,  астрономия  тәрізді  

көптеген  ғылым  салалары  қауырт  дамыды.  Көп  ұзамай  бұл  құбылыс  «Ислам  Ренесансы»  деген  атауға  ие  
болды.  Өйтпегенде  ше,  тіпті  Омейя  әулеті  халифатында  Ғылым  үйі  жұмыс  істеді,  мұнда  ғалымдар  

ежелгі  грек  ғылымының  барлық  жетістіктерін  араб  тіліне  аударып,  ғылымның  ерекше  түрі  «фәлсафа»  

қалыптасты,  Еуропада  бұл  дәстүрді  кейін  схоластар  дамыта  бастады.  Осынау  орта  ғасырларда  ғылымның  

ерекше  дамуына  Шығыстың,  араб  елдерінің,  оныңішінде  Орта  Азия  ғалым-дары  әл-Фарабидің,  Әбу  Әли  

ибн  Синаның,  Әбу  Рушдтың,  Бирунидің,  Махмұт  Қашқаридың,  Жүйнекидің  және  тағы  да  басқа  

ғұламалардың  сіңірген  еңбегі  өте  айрықша.  Қазақтың  Отырар  жерінде  дүние-ге  келген  Әбу  Насыр  

Мұхаммед  ибн  Мұхаммед  Тархан  ибн  Узлаг  әл  –  Фарабидің  жалғыз  өзі  128-дей  ғылыми  еңбек  жазды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Дін және ғылым түсінігі. Ғылыми таным түсінігі және оны негізгі 

ерекшеліктері.Діни таным және оның маңызы мен мақсаты.Ғылым мен дін арасындағы байланыс және қарама . 
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қарсылық.Ғылыми көз . қарас және діни анторпология түсінігі.Діни көз қарас ерекшеліктері және даму 

бағыттары.Ғылым мен дін дамуындағы діни анторопология пәні.Тақырыбы: Адамның еркі, жаны және ислам 

дініндегі ролі. Дін мен философия байланысы. Ғылым мен философиядағы сана мәселесі. Ғылым мен ұлттық 

дамуымыздағы ислам дінінің ролі. Тақырыбы: Дін мен ұлттық мәдениет жүйесіндегі қазақ ойшылдарының 

антропологиялық ізденістері. Жаратылыстанудың ғылым мен мәдениет системасындағы орны. Дін ақиқатты 

түсіндіру мектебі. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы. 

Постреквизиттері: Ислам дініндегі бағыттар мен мектептер, Дін және дәстүр.   
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ортағасырлық шығыс пен батыс мәдениеті, діні, ғылының тарихи 

кезеңдерін және ондағы қаралатын мәселелерді білуі және түсінуі; В. Дін, тарих 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: Тарихнама 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

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 ежелгі және ортағасырлардағы тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Дінтануды оқыту әдістемесі 

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. 

 

11.1.Модуль - Тарихи демография және оқыту әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Тарихи пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Утельбаева Г.У 
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шетел тілі пәнінің тарих мұғалімдерін кәсіби жағынан даярлаудағы 

маңызын анықтайды. Курстың кәсіби бағытталған мазмұнын ажыратады. Сөйлесу мәнері мен тілді жан-жақты 

дамытудың негізгі талаптарын меңгереді. Дүниетанымдық көзқарастарын дамытады.  Жаңаша ойлау дағдысы 

қалыптасады. Жаңа заман талабына сай жоғары білімді маман болудағы кәсіби шет тілінің ролін анықтайды. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Орыс тілі 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары. 

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: Тарихты оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Аман Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс бойынша оқу материалын жетілдіру.Тарихи ғылымдар жүйесінде «Тарихты 

оқыту әдістемесі»  курсының орнын көрсету. Тарихи ғылым ретінде «Тарихты оқыту әдістемесі»  курсының 

мәнін анықтау. Қазақстан мемлекетінің даму эволюциясы және оның негізгі аспектілерімен таныстыру. ХХғ. 

Қазақстан тарихының деректемелері мен тарихнамасымен танысу. Аса маңызды жылнамалар мен оларды 
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жазған ортағасырлық тарихшылар туралы мағлуматтар беру. Зерттеу кезеңдерін белгілеу. Қазақстан тарихы 

бойынша даму заңдылықтары, шаруашылық және мәдени өмірі жөнінде  кең түсініктерді орнықтыру. Саяси 

тарихтың деректемелерімен және  зерттеулерімен  таныстыру. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы. 

Постреквизиттері: Ислам дініндегі бағыттар мен мектептер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихты оқыту әдістемесі пәні арқылы студенттер тарих пәндері бойынша 

сабақты үйымдастыруды, күнтізбелік және сабақ жоспарын құра алуы  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. Пән бойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұнын үйлестіруді, 

түрі және  жаңашыл әдістерді сабақта қолдана білу қажет. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты игеруде  қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің негізі және ислам дінінің 

құндылықтарын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің қалыптасуы және мәдени дамудағы діннің орны зерттеледі, 
ислам құндылықтарының мазмұны және оның қазақ қоғамындағы орны көрсетіледі. Қазақ халқының басынан 

өткерген сан қилы тарихи кезеңдер мен  үдерістерде діни-рухани, мәдени фактордың рөлі жан-жақты 

қарастырылады. 

ислам дініндегі құндылықтарды мәдени антро пологиялық феномен ретінде қарастырып, қазақ мәдениетіндегі 

ислам діні нің әдептік ұғымдар бастауларын философиялық, тарихи, мәдениеттану, дінтану секілді ғылымдар 

тоғысында, кең пәнаралық шеңберде зерттейді. Қазақстандағы мұсылмандық дүниетанымның аксиологиялық 

сипаттамасын мәдениеттанулық тұрғыдан талдайды. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы, Зайырлық мемлекеттегі дін.  

Постреквизиттері: Ислам дінідегі бағыттар мен мектептер 

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. 

 

12.1.Модуль - Тарихи пәндер және діни антропология 

 

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

Пәннің атауы: Гуманитарлы пәндерді оқытуда кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы:  Еспенбетова А.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маманның  тілдік құзыреттілігін практикалық тұрғыдан қалыптастыру. 

шет тілін кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмысында, шетелдік 

әріптестермен қарым-қатынаста, өзін-өзі тәрбиелеуде және басқа да мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік беретін 

білім мен дағдылардың деңгейін қамтамасыз ету..  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәжірибелік мақсатпен қатар, тарихшы студенттердің дүниетанымын кеңейтуге, 

олардың жалпы мәдениетін және білімін арттыру, сондай-ақ ойлау мәдениеті мен күнделікті және кәсіби 

қарым-қатынас мәдениетін көтеру, басқа елдердің халықтарының рухани құндылықтарын құрметтеуге 

тәрбиелеуге тәрбиелеу және білім беру мақсаттарын жүзеге асырады.  

Пререквизиттері: Шетел тілі, Орыс тілі 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазақ, орыс және шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, 

стилистикалық ерекшеліктерін білу және түсіну; В) Құзіретті оқыту, сыни тұрғыдан ойлау және басқа 
инновациялық технология түрлері туралы білімді практикада қолдану; С) ағылшын тілінде ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас жасау қабілетін игеру; Д) Қазіргі күннің талабы болып табылатын жаңа білім беру 

парадигмасына сәйкес өзін шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білу іскерлігі; Е) сөйлеу мен 

жазудың лексика-грамматикалық, әдеби нормаларын меңгеру іскерлігі; 

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар  

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 
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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: 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: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы. 
Постреквизиттері: Ислам дініндегі бағыттар мен мектептер 

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: Қ.Яссауи және суфизм ілімі 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты игеруде  қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің негізі және ислам дінінің 
құндылықтарын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің қалыптасуы және мәдени дамудағы діннің орны зерттеледі, 

ислам құндылықтарының мазмұны және оның қазақ қоғамындағы орны көрсетіледі. Қазақ халқының басынан 

өткерген сан қилы тарихи кезеңдер мен  үдерістерде діни-рухани, мәдени фактордың рөлі жан-жақты 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер тарихы, Зайырлық мемлекеттегі дін.  

Постреквизиттері: Ислам дінідегі бағыттар мен мектептер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сопылық ілімнің негізгін түсініп, білуі тиіс; В) Ахмет Ясауи ілімінің 

негіздері, ерекшеліктері мен даму тарихы туралы білімі ұғымдары мен түсініктерін меңгереді; С) сопылық жол 

туралы ғылыми ақпараттарын өңдей алуға қабілеттілігі; сопылық позициясынан діни мәселелерді түсіндіру 

және сыни талдау жүргізуге қабілеттілігі; түрлі діни мәселелерде жалпы адамзаттық құндылықтар түрғысынан 

өз позициясын құра алуы:  Д) қоғамда толерантты түсінік қалыптастыру мен ұлттық құндылықтады қастерлеу; 
Е) кәсіби теориялық білімін тәжірибедеқолдана алу дағдыларына ие болу. 

 

12.1. Модуль –Деректану және әлем елдерінің қазіргі заман тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандану үдерісі: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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 қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері:Деректану, Қазақстан тарихының деректері   

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.   

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

6В01602-ТАРИХ-ДІНТАНУ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы 
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6.1.Модуль  – Оқыту технологиясы және түркі халықтарының тарихы, 32 кредит 

БП ТК IDMB 3212 Ислам дініндегі мектептер мен бағыттар 5 3/3 

БП ТК KZhOTUAK 

3213 

Қазақ жерін отарлау және ұлт-азаттық көтерілістер тарихы 5 5/5 

КП ЖК AAEZhT 3304 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК ЕАЕZhT 3305 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК AAEZT 3306 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК EAEKZT 3307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5/5 

КП ТК TIF 2308 Теология және ислам философиясы  3 4/4 

6.2.Модуль  – Педагогикалық және тарихи пәндер, 32 кредит 

БП ТК KZhMMT 3212 Қазақ жеріндегі мешіттер мен медреселер тарихы 5 3/3 

БП ТК PYKS 3213 Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 5 5/5 

КП ЖК AAEZhT 3304 Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК ЕАЕZhT 3305 Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК AAEZT 3306 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5/5 

КП ЖК EAEKZT 3307 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 5 5/5 

КП ТК DD 2308 Дін және дәстүр 3 4/4 

7.1.Модуль – Дінтануды оқыту мәселесі, 20 кредит 

КП ЖК DOIT 3309 Дінтану оқытудың инновациялық технологиялары 5 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 10/10 

БП    Дипломалды практика 6 5/5 

7.2.Модуль – Тарихнама және деректану, 20 кредит 

КП ЖК DOIT 3309 Дінтану оқытудың инновациялық технологиялары 5 5/5 

БП  Педагогикалық практика 6 10/10 

БП    Дипломалды практика 6 5/5 

 

6.1.Модуль  – Оқыту технологиясы және түркі халықтарының тарихы 

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

Пәннің атауы: Ислам дініндегі мектептер мен бағыттар 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдегі және Қазақстан аумағындағы ең кең таралған діни бағыттар мен 

ағымдар және олардың қалыптасуы туралы білім беріледі. 

Ислам дініндегі бағыттар мен ағымдардың, қалыптасу шарттарын; оларды жасаушылардың тұлғалық 

сипаттамаларын,  сондай-ақ қарсыластар және олардың қызметінің уәждемесі, діни ілімнің және ішкі ұйымның 

ерекшеліктері қамтылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдегі және Қазақстан аумағындағы ең кең таралған діни бағыттар мен 

ағымдар және олардың қалыптасуы туралы білім беріледі. 

Ислам дініндегі бағыттар мен ағымдардың, қалыптасу шарттарын; оларды жасаушылардың тұлғалық 
сипаттамаларын,  сондай-ақ қарсыластар және олардың қызметінің уәждемесі, діни ілімнің және ішкі ұйымның 

ерекшеліктері қамтылады. 

Пререквизиттері: Дін және ғылым, Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 

құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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 



99 

 

қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете 

алуы;  

 

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

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

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Х. 

Курстың қысқаша мақсаты: зерттеу мәселесін, қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстарын зерттеудің 

методологиялық бағыттарын, Ресей империясының отарлық үстемдігі кезеңіндегі қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалыстарының тарихи маңызын қарастыру.   

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

көтерілістерін зерттеу және пайымдаудағы методологиялық ұстанымдарды сипаттау. 

Пререквизиттері: Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан 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: Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты студенттерге қазіргі замандағы шығыс елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси тарихы туралы білім беру. Азия және Африка елдеріндегі революциялық 

қозғалыстар, Азия және Африка елдерінің мәдени дамуы туралы мәліметтер беріледі. 1917-2019 жылдардағы 

Шығыс елдерінің саяси-экономикалық даму жолдары мен бағыттары көрсетіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық 

құрылыстың ерекшеліктері. Ежелгі адамдардың эволюциялық даму сатылары. Алғашқы қоғам тарихын 

дәуірлдеу. Табиғат жағдайларының ежелгі адамдардың өміріне тигізген әсері. Тас дәуіріндегі Қазақстан. 
Ертедегі тайпалық бірлестіктер.   

Пререквизиттері:  Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 

құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттер Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуының проблемаларын оқиды және Еуропа, Америка, АҚШ және Латын 

Америкасы елдерінің Екінші дүниежүзілік соғыс, қырғи-қабақ соғыс, ХХІ ғасыр басындағы хаплықаралық 

қатынастарға талдау ажсап, баға береді. Курс батыс елдерінің тарихы бойынша пәндер циклын аяқтайды. 

Пререквизиттері:  Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге алғашқы қоғам тарихы, адамдар тобыры, рулық, көршілік 

қауымның қалыптасуы. Некенің пайда болуы. Қауымдық және жеке меншіктің пайда болуы ткралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. 

Жаңа  дәуірдегі Азия, Африка тарихын дәуірлеу. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдері тарихының түп деректері 

мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және Африка елдерінің  даму ерекшеліктері; жаңа дәуір қарсаңындағы 
Азия, Африканың саяси картасы. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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;  

 

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

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Америка мен Еуропаның  

қазіргі заман тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін салыстыру, 

талдау жасай білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Еуропа  елдерінің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы.  Қазіргі кезеңдегі Америка Құрама Штаттары мен Латын Америкасы елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыс.  1946-1990 жж.Халықаралық қатынастар. XXI 

ғасырдағы Еуропа мен Америка елдері. 
Пререквизиттері: Ежелгі Батыс пен Шығыс елдері, Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қажетті терминологиялық және категориялық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен ұғымдарды; оның барлық компоненттеріндегі тарихи үрдісті: экономикалық, саяси, 

әлеуметтік, мәдени. В. алынған білімді тәжірибеде қолдану; өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз 

баяндау; С. өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз баяндау дағдысын меңгеру; Д.кең тарихи материалда 

Еуропа мен Америка елдерінің орны мен рөлін пайымдауда әр түрлі теориялық тәсілдердің шынайы 

мақсаттарын ашу дағдысы. Е. құзыретті болу: Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық-саяси және 

әлеуметтік-экономикалық тарихын жариялау мәселелерінде; 

 

6.2.Модуль  – Педагогикалық және тарихи пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақ жеріндегі мешіттер мен медреселер тарихы 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ жеріндегі мешіттер мен медреселер тарихы» пәні қазіргі кезеңде отандық 

тарихнаманың ең қызықты, сонымен бірге ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Қазақстан 

территориясында исламның таралуын саралау. Курс қазақ даласындағы діни ағартушылық қызметті 

қарастырады. Курсттың хронологиялық шеңбері - ІХ ғасырдан бастап ХХ ғасырдың басына дейінгі уақытты 

қамтиды. Қазақ даласында салынған мешіттер, ислам мәдениеті нысандарының бірі ретінде қаралады. 

Мешіттердің құрылысын жүргізуде үлкен еңбек атқарған адамдардың өмірбаянына баса наз аударылады және 

студенттердің арасында өлке тарихына қызығушылық танытылады. Далалық аймақтардағы мұсылмандық 

ескерткіштер, құлыптастар ескерткіштану ретінде жалпы бағыт беріледі. Пәннің негізгі мақсаты ислам дінін 
тарату жолында қызмет еткен тұлғағалардың (Досжан ишан, Марал ишан, Нұрпеке хазірет, Кердері Әбубәкір 

және т.б.) қоғамдық, діни-ағартушылық қызметі сараланып оқылады. Діни қайраткерлер өткен жол, олардың 

білімге ұмтылысы көп жылдар бойы халықтың Бұқарада, Хиуада, Уфада, Орынборда, Қазанда, Стамбулда, 

мұсылмандық елдердің діни орталықтарында білім алуға қызығушылығын танытты.  Осы қиын жолда 

бастарынан өткерген ауыртпалықтарға қарамастан олар өз білімдерін жетілдіріп отырып, өңірге қайта оралып, 

өз отанында ағартушылық қызметтерін атқарды.  

Пререквизиттері: Дін және ғылым, Тарихты және дінтануды оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ даласында әлеуметтік-мәдени, ағартушылық және саяси өміріне 

мұсылмандықтың таралуын және аймаққа тигізген ықпалымен танысады; В. Мұсылмандық ұстанымның 

таралуына байланысты қазақ қоғамында діни қайраткерлердің қоғамдық қызметін өз бетінше талдайды; С. 

тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; Д. өз бетінше 

жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі;Е. логикалық ойлану, қозғалысын зерттеген 

әлемдік зерттеулердегі мәселенің теориялық-методологиялық негізін, ағарушылық бағыттағы еңбектердегі 

түсініктердің мәнін зерделейді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 

Бағдарлама авторы:  т.ғ.к., доцент Абенова Б.С. 

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, Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курсты игеру барысында төмендегі құзыреттіліктерге назар аударылады: 
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. 

 

7.1.Модуль – Дінтануды оқыту мәселесі 

 

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: Оқытудаң инновациялық және интерактивті әдістері 
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. 
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12.1Модуль  – Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, 23 кредит 

БП ТК EAEKZT 4223 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 4 
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КП ТК AAEKZT 4307 Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 7 4 

КП ТК TOIT 4308 Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 7 5 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

12.2 Модуль – Шығыс пен Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, 23 кредит 

БП ТК BEKZT 4223 Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 7 4 

КП ТК ShEKZT 4307 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 7 4 

КП ТК TOPSh 4308 Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлік 7 5 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

13.1 Модуль-Әлемдік діндердің өзекті мәселелері, 25 кредит 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

КП ТК ADK 4310 Әлемдегі діни конфессиялар 7 5 

КП ТК DS 4311 Дін социологиясы 7 4 

КП ЖК ТТF 4312 Тарихи тұлғалар факторы 7 5 

БП  Дипломалды практика 8 5 

13.2 Модуль –Дін, дәстүр және тарихи тұлғалар факторы, 25 кредит 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

КП ТК ADAT 4310 Әлемдік діни ағартушылықтың тарихы 7 5 

КП ТК IMDD 4311 Ислам мәдениеті және діни дәстүр 7 4 

КП ЖК ТТF 4312 Тарихи тұлғалар факторы 7 5 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1Модуль  – 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: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дүниежүзілік тарихтың бір кезеңі болып табылатын Америка мен Еуропаның  

қазіргі заман тарихын, ол елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси мәдени даму деңгейлерін салыстыру, 
талдау жасай білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Еуропа  елдерінің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы.  Қазіргі кезеңдегі Америка Құрама Штаттары мен Латын Америкасы елдерінің әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыс.  1946-1990 жж.Халықаралық қатынастар. XXI 

ғасырдағы Еуропа мен Америка елдері. 

Пререквизиттері: Орта ғасырлық Еуропа тарихы, Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қажетті терминологиялық және категориялық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен ұғымдарды; оның барлық компоненттеріндегі тарихи үрдісті: экономикалық, саяси, 

әлеуметтік, мәдени. В. алынған білімді тәжірибеде қолдану; өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз 

баяндау; С. өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз баяндау дағдысын меңгеру; Д.кең тарихи материалда 

Еуропа мен Америка елдерінің орны мен рөлін пайымдауда әр түрлі теориялық тәсілдердің шынайы 
мақсаттарын ашу дағдысы. Е. құзыретті болу: Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық-саяси және 

әлеуметтік-экономикалық тарихын жариялау мәселелерінде; 

 

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

Пәннің атауы: Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге алғашқы қоғам тарихы, адамдар тобыры, рулық, көршілік 

қауымның қалыптасуы. Некенің пайда болуы. Қауымдық және жеке меншіктің пайда болуы ткралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдерінің тарихы курсының пәні мен міндеттері. 

Жаңа  дәуірдегі Азия, Африка тарихын дәуірлеу. Жаңа дәуірдегі Азия, Африка елдері тарихының түп деректері 

мен тарихнамасы. Жаңа дәуірдегі Азия және Африка елдерінің  даму ерекшеліктері; жаңа дәуір қарсаңындағы 
Азия, Африканың саяси картасы. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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 
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қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете 

алуы;  

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар 

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. 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: Педагогика, Тарихты оқыту әдістемесі, Мамандыққа кіріспе. 

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. 

 

12.2 Модуль –Шығыс пен Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: жаңа және соңғы уақыттағы тарихты кезеңділандыру мәселелерін зерттеу. Соңғы 

уақытта Еуропа мен Американың әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын бағалау және талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Еуропа елдерінің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық және саяси 
дамуы. Соңғы уақытта Америка Құрама Штаттары мен Латын Америкасы елдерінің әлеуметтік-экономикалық 

және саяси дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыс. Халықаралық қатынастар 1946-1990 жж. XXI ғасырдағы Еуропа 

мен Америка елдері. 

Пререквизиттері: Орта ғасырлық Еуропа тарихы, Батыс пен Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қажетті терминологиялық және категориялық аппаратты; негізгі 

оқиғаларды, даталар мен ұғымдарды; оның барлық компоненттеріндегі тарихи үрдісті: экономикалық, саяси, 

әлеуметтік, мәдени. В. алынған білімді тәжірибеде қолдану; өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз 

баяндау; С. өз көзқарасын еркін, сауатты және тәуелсіз баяндау дағдысын меңгеру; Д.кең тарихи материалды 

Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы орны мен рөлін пайымдауда әр түрлі теориялық тәсілдердің шынайы 

мақсаттарын ашу дағдысы. Е. құзыретті болу: Батыс елдерінің қазіргі заман тарихының қоғамдық-саяси және 
әлеуметтік-экономикалық тарихын жариялау мәселелерінде; 

 

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

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ежелгі Қазақстан тарихының теориялық білімдерімен қаруландыра 

отырып адамзаттың пайда болуын және адам болып қалыптасуының алғышарттарын, адам қоғамының пайда 

болуын түсіндіру. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениет ошақтары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық 

құрылыстың ерекшеліктері. Ежелгі адамдардың эволюциялық даму сатылары. Алғашқы қоғам тарихын 

дәуірлдеу. Табиғат жағдайларының ежелгі адамдардың өміріне тигізген әсері. Тас дәуіріндегі Қазақстан. 

Ертедегі тайпалық бірлестіктер.   
Пререквизиттері:  Ортағасырлық Қазақстан тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 

құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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 
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қоғамның ыдырауы және мемлекеттің пайда болуы кезеңдерінде адам дамуының процестерін ашып көрсете 

алуы;  

 

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

Пәннің атауы: Тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлік 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихшы студенттерге тарихты оқытудағы педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру жолдарын, оның мазмұнын, мұғалімге қажетті қазіргі педагогикалық шеберлік әдіс-тәсілдерін 
оқыту, меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби педагогикалық қызмет-педагогтік шеберлікті қалыптастыру негізі.  

Педагогикалық шеберліктің негізін- білім мен тәрбиені ұштастыру, педагогтардың жаңа технологияны меңгере 

білуі және оны өз тәжірибесінде қолдана алуы құрайды. Педагогикалық шеберлік кез келген іс-әрекетті жүзеге 

асыруы үшін арнайы білім, дағды, әдетті меңгеруге байланысты. Мұғалімнің шеберлік деңгейін 

қалыптастыруда педагогикалық техниканың орны ерекше. Педагогикалық шеберлік-педагогикалық қызметтің 

жоғары даму деңгейін, педагогикалық технологияны жетік меңгерумен бірге, педагогтың тұлғалық сапасын, 

тәжірибесін азаматтық және кәсіби ұстанымын анықтайды. Бүгінгі білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында 

тарих пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі өзекті мәселелердің бірі. Қазіргі мектепті жаңғырту аясындағы 

тарих пәні мұғалімдерінің қызметі оның кәсіби шеберлігіне, білімділігіне, мәдениеттілігіне байланысты.  

Пререквизиттері: Ежелгі Қазақстан тарихы, Этнология, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректануы, 

Ұлттық діндер, Әлемдік діндер  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихты оқыту әдістемесі пәні арқылы студенттер тарих пәндері бойынша 

сабақты үйымдастыруды, күнтізбелік және сабақ жоспарын құра алуы  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. Пән бойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұнын үйлестіруді, 

түрі және  жаңашыл әдістерді сабақта қолдана білу қажет. 

 

13.1 Модуль-Әлемдік діндердің өзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдегі діни конфессиялар 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Әлемдік діни конфессиялар» пәні діннің пайда болуы тұрғысынан мәдениеттің 

ерекше феномені, тұтас құрылымдық, әлеуметтік және хронологиялық толықтырудан, ұғымдардан, 

догматтардан, ғұрыптық формалардан және басқалардан тәуелсіз қарастырылады. Алынған білім студентке 

адамзат тарихының әртүрлі кезеңіндегі рухани ортаның ерекшелігін сипаттайтын  күрделі, діни, саяси, мәдени 

жағдайда бағдарлана алуға және ғылыми негізде оның болашақтағы даму барысы мен маңызын болжауға 

мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері:Ұлттық діндер, Әлемдік діндер, Дін және ғылым, Зайырлық мемлекеттегі дін. Дінтануды 

оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 

құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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: Дін социологиясы 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Дін социология» курсы қозғалыстардың пайда болуының 

себептері діни, саяси, әлеуметтік тұрғыдан талданады және Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстардың орын 

алуы, мемлекет қауіпсіздігін, қоғам тыныштығын бұзуымен діни экстремистік әрекеттердің көріністері мен 

әдіс-тәсілдерінің ерекшеліктері дінтанулық тұрғыдан жан-жақты сарапталады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бүгінгі таңда елімізде мемлекет пен діни бірлестіктердің арасында негізінен 

сенімді байланыс орнықты. Діни бірлестіктер жетекшілерінің қоғамдық-саяси шараларға қатысуы, олардың 
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дінге сенушілердің мүдделерін жергілікті және ең жоғары биліктердің деңгейінде көтеріп, ұсынуы дәстүрге 

айналды. Түйіп айтқанда, бүгінде республикадағы дінаралық қатынас тәжірибесі әлем назарына ілікті. Жаңа 

діни қозғалыстар (бұдан әрі ЖДҚ) бұл - әлемдік және ұлттық діндердегі немесе деноминация ретінде жаңадан 

пайда болған, қоғамда толық мойындалмаған діни немесе рухани топ болуы мүмкін: яғни жаңа діни 

қауымдастық, жаңа дін, дәстүрлі емес дін, дәстүрлі емес култь, Жаңа ғасыр діні, балама дін, маргинальді діни 

топ т.б. 

Пререквизиттері:Ұлттық діндер, Әлемдік діндер, Дін және ғылым, Зайырлық мемлекеттегі дін. Дінтануды 

оқыту әдістемесі. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. - діннің психологиялық қайнар көзін, діни жүйені құрастыратын негізгі 

психологиялық ерекшеліктері мен діннің стереотипті құрастырудағы рөлін. Әлемдік діндердегі деструктивті 

култьттерін анықай алу; В. тарихи құбылыстардың заңдылықтарын талдауға, салыстыруға, түсіндіруге 

қабілеттілігі; С. тарихи фактілерді талдау және бағалауы, логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; 

Д. өз бетінше жұмыстана білуі; діни материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е. логикалық ойлану, діндер 

тарихы бойынша терминдер мен ұғымдарды қолдануы, қоғамдағы діни процестерді ашып көрсете алуы;  

 

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

Пәннің атауы: Тарихи тұлғалар факторы 

Бағдарлама авторы: Ғанибаева Ж.А. 

Курстың қысқаша мақсаты: қазіргі тарихи оқиғаларды тарихи деректер және қазақ халқының қоғамдық, 
саяси және мәдени қайраткерлерінің өмірбаяндары арқылы қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи тұлғалар туралы білімді тереңдету және кеңейту, ұлы тарихи тұлғалардың 

қызметін және олардың қазақ мемлекетінің тарихында орын алған тарихи үдерістердегі рөлін талдау, 

тұлғатанудың ғылыми негіздерін меңгеруге көмектеседі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтежелер:  А. Тарихи үдерістегі тұлғаның өзіндік рөлін білу, түсіну; В. Қазақстан 

тарихының түйінді мәселелері және белгілі саяси, мәдени және қоғам қайраткерлерінің қызметі бойынша 

жүйелі білім беру; С. Салыстырмалы-тарихи, тарихи-типологиялық және басқа да әдістермен тарихи 

дереккөздерден алынған ақпаратты талдау дағдыларын қалыптастыру; Д. Ғылыми баяндамалар, рефераттар 

дайындау процесінде студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру; Е. Ғылыми интуицияның негізін 
қалау; библиография құрастыруға, баяндамаларды талқылауға, тарихи тұлғалар туралы, олардың ел 

тарихындағы орны туралы пікір-талас жүргізуге үйрету; ұлттық тарихты құрметтеуге тәрбиелеу. 

 

13.2 Модуль – Дін, дәстүр және тарихи тұлғалар факторы 

 

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

Пәннің атауы: Әлемдік діни ағартушылықтың тарихы 

Бағдарлама авторы: Сәрсенбин Ү. Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағартушылық дәуіріндегі философия тарихы бойынша білімдер жүйесін 

қалыптастырады. Мәдениет жүйесіндегі ғылым мен дін; адам, қоғам, әлем туралы діни түсініктер және 

ерекшеліктері, ғылымның қалыптасуы мен дамуы және оның дінге әсері, әлемнің діни және ғылыми 
көріністері, ғылым мен дін қақтығыстары, жанжалдардан диалогқа дейін; қазіргі адамтану, қоғамтану, 

жаратылыстану жетістіктерінің теологиялық интерпретациясы мәселелерін қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ағартушылық — қоғамдық-саяси ағым. Оның өкілдері ізгілік, әділеттілік 

идеялары мен ғылыми таным-білім негіздерін тарату жолдары арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге, оның 

талғам-талаптарын, саясатын, тұрмысын өзгертуге күш салды. Ағартушылар қатарында Вольтер, Руссо, 

Монтескье, Гёрдер, Лессинг, Шиллер, Гёте, Десницкий, Козельский т.б. болды. Олар өз уағыздарын қоғамның 

барлық топтары мен жіктеріне, әсіресе билік иелеріне бағыштады. Қоғамдағы кертартпа көріністердің бәрі 

адамдардың надандығынан, олардың өз табиғатын өзі түсінбеуінен деп білді. Ағартушылық шіркеулік 

идеология ықпалына, діни догматтарға, схоластик ой ағымдарына қарсы болды. Ағартушылар қоғам 

дамуындағы сананың айқындаушы рөлі туралы түсініктерге ден қойды. Ағартушылық 18 ғасырда әлеуметтік 

көзқарастардың қалыптасуына едәуір ықпал етті. Шығыс елдерінде бұл ағым біршама өзіндік сипатта өркен 

жайды. 
Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Әлем мәдениеті, діні, ғылының тарихи кезеңдерін және ондағы қаралатын 

мәселелерді білуі және түсінуі; В. Дін, тарих 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: Ислам мәдениеті және діни дәстүр 

Бағдарлама авторы: Сайынов Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты игеруде  қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің негізі және ислам дінінің 

құндылықтарын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің қалыптасуы және мәдени дамудағы діннің орны зерттеледі, 

ислам құндылықтарының мазмұны және оның қазақ қоғамындағы орны көрсетіледі. Қазақ халқының басынан 

өткерген сан қилы тарихи кезеңдер мен  үдерістерде діни-рухани, мәдени фактордың рөлі жан-жақты 

қарастырылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: ислам дініндегі құндылықтарды мәдени антро пологиялық феномен ретінде 

қарастырып, қазақ мәдениетіндегі ислам діні нің әдептік ұғымдар бастауларын философиялық, тарихи, 

мәдениеттану, дінтану секілді ғылымдар тоғысында, кең пәнаралық шеңберде зерттейді. Қазақстандағы 

мұсылмандық дүниетанымның аксиологиялық сипаттамасын мәдениеттанулық тұрғыдан талдайды. 

Пререквизиттері: Ұлттық діндер, Әлемдік діндер, Дін және ғылым, Зайырлық мемлекеттегі дін. Дінтануды 

оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

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. 
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3.Модуль- Ежелгі кезеңдер тарихы және оқу практикалары,18 кредит 

БП ЖК Arh1201 Археология 1 4 

БП ЖК  UR 1202 Ұлттық руханият   1 5 

БП ЖК КЕТ 1203 Қазақстанның ежелгі тарихы  2 4 

БП ЖК ЕDТ 1204 Ежелгі дүние тарихы  2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

3.Модуль-Ежелгі кезең тарихы және оқу практикалар 

 

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

Пәннің атауы: Археология 

Бағдарлама авторы: Жумағанбетов Т.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, 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.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият   

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ.   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият мәселелері білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлттық руханият мәселелері. Ұлт түсінігі, руханият түсінігі. Қазақ халқының салт 

дәстүрі мен әдет ғұрыптары. Рухани және материалдық мәдениет. Ұлттық тәрбие   

Пререквизиттері:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Ортағасырлар тарихы, 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;  

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі тарихы  
Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А.      

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ежелгі Қазақстан тарихының теориялық білімдерімен қаруландыра 

отырып адамзаттың пайда болуын және адам болып қалыптасуының алғышарттарын, адам қоғамының пайда 

болуын түсіндіру. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениет ошақтары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық 

құрылыстың ерекшеліктері. Ежелгі адамдардың эволюциялық даму сатылары. Алғашқы қоғам тарихын 

дәуірлдеу. Табиғат жағдайларының ежелгі адамдардың өміріне тигізген әсері. Тас дәуіріндегі Қазақстан. 

Ертедегі тайпалық бірлестіктер.   

Пререквизиттері:  Археология, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Ортағасырлық Қазақстан тарихы, Жаңа және қазіргі заман тарихы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан территориясындағы алғашқы қауымдық 
құрылыс, тас және қола дәуірлерінің мәдениетін, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуын 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: Ежелгі дүние тарихы  

Бағдарлама авторы: Бегімбаева Ж.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ежелгі дүние және ортағасырлар тарихы туралы білім беру. Ежелгі 

дүние тарихындағы мемлекеттердің пайда болуы туралы ұғым-түсінік қалыптастыру. Ортағасырлық 

мемлекеттердің дамуы. Феодалдық құрылыстың ерекшеліктері. Ерте, дамыған және кейінгі феодализм 

дәуіріндегі мемлекеттер туралы білім беру.  

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. Ерте, дамыған және кейінгі феодализм дәуіріндегі  Батыс пен Шығыс елдері. 

Феодализмнің дамуының ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Археология, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы, Еуропа және Америка елдерінің қазіргі 

заман тарихы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Ежелгі дүние мемлекеттердің құрылуы, қалыптасуы, ортағасырлардағы 
батыс және шығыс елдеріндегі жер иеленудің ерекшеліктерін білуі; 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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4.1.  Модуль -Археологиялық зерттеулердің әдістері мен ескерктіштер, 9 кредит 

БП ТК ATGA 2205 Археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер 3 5/5 

БП ТК MOAE 2206 Ақтөбе өңірінің археолгиялық ескерткіштері   4 4/4 

4.2. Модуль -Этнология мәселелері  

БП ТK Etn 2205 Этнология  3 5/5 

БП TK Etа 2206 Этноәлеуметтану  4 4/4 

5.1. Модуль - Философиялық, құқықтық және тіл білімі,14 кредит  

БП ЖК ShT 2207  Шет тілі (В 1деңгейі) 3 4/4 

ЖБП ТК  КN 2106 Құқық негіздері 3 5/5 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 4 5/5 

5.2. Модуль -Философиялық, академиялық адалдық және тіл білімі, 14 кредит  

БП ЖК ShT 2207  Шет тілі (В1деңгейі) 3 4/4 

ЖБП ТК SZhKMN 2106 Академиялық адалдық 3 5/5 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 4 5/5 

6.1. Модуль – Ортағасырлар және жаңа заман тарихының мәселелері,19 кредит 

БП ТК OКT 2208 Ортағасырдағы Қазақстан  тарихы 3 5/5 

БП ТК OT 2209 Ортағасырлар тарихы  3 5/5 

БП ТК KTDT 2210 Қазақстан тарихының  тарихнамасы және деректемесі 3 4/4 

БП ТK KZhZT 2211 Қазақстанның жаңа заман тарихы  4 5/5 

6.2. Модуль - Жаһандану үрдістері, ғылыми зерттеу негіздері және әдіснама мәселесі,19 кредит 

БП ТК ZhUTKZ 2208 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 3 5/5 

БП ТК GZN 2209 Ғылыми зерттеу негіздері 3 5/5 

БП ТК TA  2210 Тарих әдіснамасы  3 4/4 

БП ТK KKKT 2211 Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы 4 5/5 

7.1. Модуль  - Еуропа-Америка мен Азия Африканың жаңа тарихы және өндірістік практика,14 кредит 

БП TK EAEZhZT 2212 Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы  4 6/6 

БП ТК AAEZhZT 2213 Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы тарихы 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

7.2. Модуль - Батыс пен Шығыс елдерінің тарихы және өндірістік практика,14 кредит 

БП ТK ZhZBET 2212 Жаңа замандағы Батыс елдерінің тарихы 4 6/6 

БП ТK ZhZShET 2213 Жаңа замандағы Шығыс елдерінің тарихы 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

 

4.1. Модуль – Археологиялық зерттеулердің әдістері мен ескерктіштер 

 

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

Пәннің атауы: Археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты дендрохронологиялық, радиоуглеродтық, петрографтық, 

термолюминесценттік, спектральдық талдау секілді археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер мен олардың 
қолданылуы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер табиғи-ғылыми әдістер арқылы археологиялық заттардың уақытын, 

материалын анықтай алады, археологиядағы табиғи-ғылыми әдістерді меңгереді және оларды археологиялық 

ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданады.  Археoлогиялық ескерткіштерді дәуірлік ерекшеліктеріне қарай 

барлау және қазба әдістерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Азия мен Африка жаңа замандағы тарихы, Деректану, 

Тарихнама. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын жҽне тарихи білім 

жүйесіндегі орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы жҽне қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; 
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В) Тарихи фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 

Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пҽнінің білімін ғылыми-зерттеу 

қызметінде пайдалану. Е) Тарихи археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми 

ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу 

іскерлігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ақтөбе өңірінің археолгиялық ескерткіштер 

Бағдарлама авторы:Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты Ақтөбе өңіріндегі ежелгі және  ортағасырлардағы 

археологиялық ескерткіштер мен олардың тарихи үдерістерді сипаттаудағы рөлі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе өңіріндегі археологиялық ескерткіштер негізінен қоныстар, қорғандар 

және обалар түрінде болып келеді. Студенттер әр кезеңнің археологиялық ескерткіштерінің түрін, 

ерекшеліктерін ажырата отырып, сол өңірде орын алған тарихи-мәдени үдерістегі рөліне баға бере алады. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Деректану, Тарихнама. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын және тарихи білім 

жүйесіндегі орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы жҽне қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; 

В) Тарихи фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 
Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пәнінің білімін ғылыми-зерттеу 

қызметінде пайдалану. Е) Тарихи археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми 

ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар);  

түрінде ұсына білу іскерлігі. 

4.2. Модуль -Этнология мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы:Жумағанбетов Т.С.   

Курсты оқытудың мақсаты: 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 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: Этноәлеуметтану 

Бағдарлама авторы: Жумағанбетов Т.С.   

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты қоғамдағы этникалық қауымдастықтардың пайда болуын, оның 

құрылымын, мәнін, атқаратын қызметін, араларындағы тұрақты, қайталананып отыратын әр түрлі әлеуметтік 

үдерістер мен құбылыстарды оқыту.  

Курстың қысқаша мазмұны: Студенттер этникалық қауымдастықтардың дамуы мен қызмет етуінің 
әлеуметтік аспектілерін, олардың мүдделері мен өзіндік ұйымдасу нысандарын, ұжымдық мінез-құлқын, осы 

әлеуметтік ортадағы адамдардың өзара байланысын зерттейді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Этноәлеуметтану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В. Этноәлеуметтану 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 Этноәлеуметтану даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      
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5.1. Модуль – Философиялық, құқықтық және тіл білімі 

 

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

Пәннің атауы: Шет тілі (1 деңгейі) 

Бағдарлама авторы:Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты студенттерге В 1 деңгейі көлемінде тілдік білім беру. Пәнді оқу 

барысында шет тіліндегі деректерден қажетті мағлұматтарды алу, мамандыққа байланысты ана тілінен негізгі 

мәтінді, мүмкіндігінше сөздік қолдану арқылы аннотациялау, рефераттау, ана тілінде мазмұндау икемділіктерін 
меңгереді. Археология және этнология бойынша ғылыми мәтіндерді түсіну  мен талдау жасауды үйренеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарих мамандығына бағытталған шет тілінің терминдері. Шет тілінің деңгейлері.  

Пререквизиттері:  Шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстан Республикасы 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 

 

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

Пәннің атауы: Құқық негіздері 
Бағдарлама авторы: Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 

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. 

 

5.2. Модуль – Философиялық, академиялық адалдық және тіл білімі 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы:  Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», 

«жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық қағидалары, авторлық құқықты жүзеге асыру, студенттің 

жеке адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастырылады, 

академиялық адалдық атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік 

зерттеледі. Оқытудың интерактивті әдістері қолданылады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның жаңа заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Академиялық адалдық негіздерін білу. В. Жаңа өзгермелі жағдайларға 

бейімделе отырып, әртүрлі тілдерде ойлауға және икемді жұмыс істеуге қабілетті болу; өз білімін практикалық 

қызметте қолдану. С. Бірлескен жобалар мен іс-шараларда басқа адамдармен жұмыс істеу қабілетін қоса 

алғанда, тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдыларға ие болу; Д. Әртүрлі мәдени контекстерде 
басқалармен біріге білу; тарихи деректермен жұмыс істей білуі; Е. Ауызша және жазбаша коммуникацияға 

қабілетті болуы; жаңалықтар мен өзгерістерді позитивті қабылдауы. 

                                 

6.1. Модуль – Ортағасырлар және жаңа заман тарихының мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы 

Бағдарлама авторы: Еспенбетова А.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Ортағасырлардағы Қазақстан территориясында орын алған тарихи процестерді, 

негізгі оқиғалар мен құбылыстарды, тарихи тұлғаларды оқыту, түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ортағасырлардағы Қазақстан. Тас, қола, ерте темір дәуірлері. Қазақстан 

территориясында ежелгі дҽуірде орын алған процестер. Тайпалық одақтар мен ерте орта ғасырлық 

мемлекеттер. ІІІ-Ү ғғ. ОрталықАзиядағы саяси жағдай. Түрік этногенезі. Түрік қағанаты жҽне Батыс Түрік 

қағанаты.Әуелгі ортағасырлықмемлекетттер (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 жҽне 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 мҽдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ 

халқының рухани мәдениеті. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ежелгі дҽуірде 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 жҽне 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 жҽне орта ғасырлық Қазақстан тарихы материалдарын жүйелі баяндау іскерлігі. 

 

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

Пәннің атауы: Ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Еуропа (V-XVII ғғ.) елдері мен  Шығыс елдерінің,  ортағасырлық дәуірі  

туралы,  орта ғасырдың әлемдік өркениет тарихындағы орны туралы түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Студенттер феодалдық жүйенің генезисін, ортағасырлық феодалдық қоғамның 

әлеуметтік-саяси құрылымын зерттейді. Олар сол дәуірдің европалық мемлекеттері дамуының негізгі 
проблемаларын, нақты афро-азиялық қоғамның даму кезеңдері мен проблемаларын талдайды. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс 

Еуропа және Еуропаның басқа елдері. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мәдениеті. 

Қайтамөркендеу және гуманизм. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық революциялар: Нидерланды, 

Англия, т.б.Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы,  Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Шығыс пен Батыстың қазіргі заман тарихы, Шығыс пен Батыс елдерінің тарихы (ХХғғ.) 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты студенттерге ежелгі дәуірден бастап қазіргі кезеңге дейінгі 

Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректемесі туралы білім беру. Студенттер  Қазақстандағы  тарихи 

білімнің дамуы және деректанулық мектептің қалыптасуы туралы білім алады. Қазақстан тарихының 

тарихнамасы және деректемесі  бойынша базалық білімді игеріп, ғылыми еңбектерге  тарихнамалық шолу және  

тарихи деректерге деректанулық талдау жасайды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: 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 құжаттыры 

Пререквизиттері: Археология, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, Деректану,Тарихнама. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстан тарихының тарихнамасымен танысу және тарихнамалық 

теориялық білімдерді меңгеру; В. Ғылыми еңбектерді түрлеріне қарай жіктеп, сыни талдау жасауды үйрену; С. 

Монографиялармен, хрестоматиялармен, тарихи-әдеби құжаттармен, картамен жұмыс жасау іскерлігін игеру; 

Д. Тарихи зерттеуде деректілік-ақпараттың базалық негізін жасауды меңгеру; Е. Ғылыми зерттеулерге анализ 

жасауды тәжірибеде қолдану; библиографиялық қор жасақтау және онымен жұмыс жасай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа замандағы тарихы  
Бағдарлама авторы:Исмагулов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

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;  

6.2. Модуль - Жаһандану үрдістері, ғылыми зерттеу негіздері және әдіснама мәселесі 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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 қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Қазақстандағы әкімшілік-территориялық реформалар. 

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: Ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы:Исмагулов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы,  Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Шығыс пен Батыстың қазіргі заман тарихы, Шығыс пен Батыс елдерінің тарихы (ХХғғ.) 

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;  

 

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

Пәннің атауы: Тарихи әдіснамасы 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты ғылымдағы таным принциптері мен әдістері туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи дереккөзді талдау негіздерімен, құжаттың және оның хабарламаларының 

шынайылығын тексерумен таныстырады. Студент қорытынды жасауды үйренеді, тарихи әдебиетке сыни 

қарайды. Тарих ғылымы саласындағы жаңа жетістіктерді, ғылыми-әдістемелік білімді және зерттеу 

мүмкіндіктерін пайдаланады. Ақпаратты талдайды және мифтерді, жалған бағаларды теріске шығаруды 

үйренеді. 

Пререквизиттері: Археология, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, Деректану,Тарихнама. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тарихи әдіснамасы пәнінін, мақсаты мен міндеттерін, тарихи білімнің 

эволюциясын білуі; В. Тарихи білмдерге қатысты терминдер мен проблемаларды, оларды қолдану және шешу 

жолдарын білуі; С. Проблемалы сұрақтың шешімін таба алуы, талдау жасау дағдысы, ізденгіш, еңбекқорлық 

дағдыларын қалыптастыру; Д. Тарихи ойлау мен тұжырым жасап өз пікірін, көзқарасын білдіретін сауаттылық 

пен мәдениетін игерту; Е. Пәндер білімін оқу және тәрбие процесінде пайдалану іскерлігі; - қосалқы тарихи 

пҽндер білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы  

Бағдарлама авторы: Исмагулов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы 

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;  

 

7.1. Модуль  -Еуропа-Америка мен Азия Африканың жаңа тарихы және өндірістік практика 

 

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

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы  

Бағдарлама авторы: Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: 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, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия мен Африка 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: Азия және Африка елдерінің жаңа замандағы тарихы  

Бағдарлама авторы:  Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа және  қазіргі замандағы Азия, Африка елдерінің өзекті мәселелері. Азия 

және Африка елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Азия және Африка елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы туралы 

білім беру.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия мен Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы 
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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.    

 

                               7.2. Модуль - Батыс пен Шығыс елдерінің тарихы және өндірістік практика 

 

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

Пәннің атауы: Жаңа замандағы Батыс елдерінің тарихы  

Бағдарлама авторы: Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге  Жаңа замандағы Батыс елдерінің тарихынан білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Батыс елдері. Батыс елдеріндегі буржуазиялық 

революциялар. Америка материгіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. Жаңа замандағы халықаралық қатынастар. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс жыладырндағы Батыс еледрі. Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы 

Француз буржуазиялықреволюциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена 

конгресінен кейін Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық 

жүйе. 

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Ежелгі дүние тарихы 
Постреквизиттері:Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия мен Африка елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік 

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. 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; 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: Жаңа замандағы Шығыс елдерінің тарихы  

Бағдарлама авторы: Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа замандағы Шығыс елдерінің 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: Мәдениеттану, Саясаттану, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия мен 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. 
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6В02201-ТАРИХ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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4.1. Модуль  – Философиялық, құқықтық және музей-архив ісі, 19 кредит 

ЖБП МК Fil 2107 Философия  2 5/5 

БП ТК MAI 2205 Музей-архив ісі  2 4/4 

БП ЖК Etn 2206 Этнология 3 5/5 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

4.2 Модуль - Философиялық, тарихи білімдер жәнеи академиялық адалдық, 19 кредит  

ЖБП МК Fil 2107 Философия  2 5/5 

БП ТК AMCZh 2205 Архив пен музейді цифрландыру жолдары  2 4/4 

БП ЖК Etn 2206 Этнология 3 5/5 

ЖБП ТК AA 2108 Академиялық адалдық 3 5/5 

5.1. Модуль –Ортағасырлар және жаңа заман тарихының мәселелері, 15 кредит 

БП ТК KOT  2207 Қазақстанның ортағасырлар  тарихы 3 5/5 

БП ТК OT 2208 Ортағасырлар тарихы  3 5/5 

БП ТK KZhZT 2209 Қазақстанның жаңа заман тарихы  4 5/5 

5.2. Модуль Жаһандану үрдістері, ғылыми зерттеу негіздері және қала мәдениеті, 15 кредит 

БП ТК ZhUTKZ  2207 Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 3 5/5 

БП ТК GZN 2208 Ғылыми зерттеу негіздері 3 5/5 

БП ТK KT 2209 XYIII-XXғ, басындағы Қазақстан тарихы 4 5/5 

6.1. Модуль - Археологиялық әдістер мен ескерткіштер және өндірістік практика, 15 кредит 

БП TK ATGA  2210 Археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер 3 5/5 

БП ТК AOAE  2211 Ақтөбе өңірінің археолгиялық ескерткіштері   3 5/5 

КП  Өндірістік практика 4 5/5 

6.2. Модуль – Қазақ халқының этнографиялық мәселелері мен этноәлеуметтану  және өндірістік 

практика, 15 кредит 

БП ТK KZhKAO 2210 
XYI-XYIII ғғ Кіші жүз қазақтарының әскери өнері мен қару 

-жарақтары 

3 5/5 

БП ТK Etno 2211 Этноәлеуметтану  3 5/5 

КП  Өндірістік практика 4 5/5 

7.1. Модуль- Еуропа және Америка елдерінің тарихы,музей-архив ісі және тарихи пәндер, 21 кредит 

БП ТК EAEZhZT 2212 
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі 

замандағы тарихы 

4 5/5 

БП ТК AAEZhKZT 2213 
Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі  замандағы 

тарихы 

4 5/5 

БП ТК KZKT 3214 Қазіргі замандағы Қазақстан тарихы 5 6/6 

КП ТК KTTD 3301 Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 5 5/5 

7.1. Модуль- Батыс және Шығыс елдерінің тарихы, музей-архив ісі және тарихи пәндер, 21 кредит 

БП ТК ВЕZhZТ  2212 Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман  тарихы 4 5/5 

БП ТК ShEZhKZT 2213 Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман  тарихы 4 5/5 

БП ТК KKKT 3214 Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихы 5 6/6 

КП ТК TA 3301 Тарих әдіснамасы 5 5/5 

8.Модуль-Көшпенділер архитектурасы мен өнері және этнография мәселелері, 10 кредит 

КП ЖК KA 3302 Көшпенділер архитектурасы 4 5/5 

КП ЖК KHTKO  3303 Қазақ халқының тас қашау өнері 4 5/5 

 

4.1Модуль. – Философиялық, құқықтық және музей-архив ісі 

 

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

Пәннің атауы: Этнология 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.   
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Курсты оқытудың мақсаты: 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.  

Пәннің 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: Құқық негіздері 
Бағдарлама авторы: Молдабеков Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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: Қазіргі заман Қазақстан 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. 

 

               4.2. Модуль - Философиялық,  тарихи білімдер және академиялық адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы:  Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», 

«жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық қағидалары, авторлық құқықты жүзеге асыру, студенттің 

жеке адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастырылады, 

академиялық адалдық атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік 

зерттеледі. Оқытудың интерактивті әдістері қолданылады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазіргі заман Қазақстан тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Академиялық адалдық негіздерін білу. В. Жаңа өзгермелі жағдайларға 

бейімделе отырып, әртүрлі тілдерде ойлауға және икемді жұмыс істеуге қабілетті болу; өз білімін практикалық 

қызметте қолдану. С. Бірлескен жобалар мен іс-шараларда басқа адамдармен жұмыс істеу қабілетін қоса 

алғанда, тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдыларға ие болу; Д. Әртүрлі мәдени контекстерде 
басқалармен біріге білу; тарихи деректермен жұмыс істей білуі; Е. Ауызша және жазбаша коммуникацияға 

қабілетті болуы; жаңалықтар мен өзгерістерді позитивті қабылдауы. 

 

5.1. Модуль –Ортағасырлар және жаңа заман тарихының мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Ортағасырлардағы Қазақстан территориясында орын алған тарихи  процестерді, 

негізгі оқиғалар мен құбылыстарды, тарихи тұлғаларды оқыту, түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ортағасырлардағы 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 жҽне Батыс Түрік қағанаты.  Әуелгі 

ортағасырлықмемлекетттер (ҮІ-ІХ ғғ). ҮІ-ІХ ғғ. І жартысындағы отырықшы жҽне 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 жҽне нығаюы (ХҮ-ХҮІ ғғ. басы). ХҮІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-

экономикалық және саяси  дамуы. ХҮІІ ғ. Қазақ хандығының әлеуметтік-экономикалық жҽне саяси дамуы. 

ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ  халқының материалдық мәдениеті. ХҮІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ халқының 

рухани мәдениеті. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанда ежелгі дәуірде орын алған тарихи процестерді, 

ортағасырдағы 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 жҽне 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: Ортағасырлар тарихы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Хибина З.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Еуропа (V-XVII ғғ.) елдері мен  Шығыс елдерінің, ортағасырлық дәуірі  

туралы,  орта ғасырдың әлемдік өркениет тарихындағы орны туралы түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер феодалдық жүйенің генезисін, ортағасырлық феодалдық қоғамның 
әлеуметтік-саяси құрылымын зерттейді. Олар сол дәуірдің европалық мемлекеттері дамуының негізгі 

проблемаларын, нақты афро-азиялық қоғамның даму кезеңдері мен проблемаларын талдайды. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс 

Еуропа және Еуропаның басқа елдері. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа мен Византияның орта ғасырлық мҽдениеті. 

Қайта өркендеу жҽне гуманизм. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Еуропа елдері. Буржуазиялық революциялар: Нидерланды, 

Англия, т.б.Ерте феодалдық Киев Русі мемлекетінің қалыптасуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы . 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Орта ғасырлар тарихының кезеңделу мәселесін, кезеңдік  ерекшеліктерін, 

ондағы негізгі мҽселелерін, 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. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның жаңа заман тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., доцент Исмагулов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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.  

Постреквизиттері: Қазіргі заман Қазақстан тарихы 

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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5.2. Модуль -Жаһандану үрдістері, ғылыми зерттеу негіздері және қала мәдениеті 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандану үдерістері: теория және қазіргі заман 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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, Қосалқы тарихы пәндер 

Постреквизиттері:Қазақстан тарихының деректемесі мен 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: Ғылыми зерттеу негіздері. 

Бағдарлама авторы:т.ғ.д., доцент Исмагулов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

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;  

 

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

Пәннің атауы: XYIII-XXғ, басындагы Қазақстан тарихы. 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Н.С.Аликулова 
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстанның XYIII-XXғ. саяси, экономикалық, әлеуметтік жҽне мәдени 

жағдайы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XYIII-XXғ ғасырдың басындағы Қазақстан. Қазақ-жоңғар қарым-қатынастары. 

Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы жҽне Ресейдің отарына айналуы. 

Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістер. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Қазақстан мәдениеті. ХХ ғасырдың басындағы 

Қазақстан. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың әдістемесі, Халықаралық қатынастар және ҚР сырткы саясаты. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазақстанның XYIII-XXғ саяси, экономикалық, әлеуметтік ахуалын білу, 

тарихи фактілерді түсіну. В. Қазақстанның XYIII-XXғ 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;-көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді қолдана білу және оларды сабақ 

процесінде қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан еткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зерттеут 

жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын қолдану іскерлігі. 
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6.1. Модуль - Археологиялық әдістер мен ескерткіштер және өндірістік практика 

 

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

Пәннің атауы: Археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты дендрохронологиялық, радиоуглеродтық, петрографтық, 

термолюминесценттік, спектральдық талдау секілді археологиядағы табиғи-ғылыми әдістер мен олардың 

қолданылуы туралы білім беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер табиғи-ғылыми әдістер арқылы археологиялық заттардың уақытын, 

материалын анықтай алады, археологиядағы табиғи-ғылыми әдістерді меңгереді және оларды археологиялық 

ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданады.  Археoлогиялық ескерткіштерді дәуірлік ерекшеліктеріне қарай 

барлау және қазба әдістерін меңгереді.  

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Азия мен Африканың жаңа және қазіргі замандағы тарихы, 

Деректану, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын жҽне тарихи білім  

жүйесіндегі орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы жҽне қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; 

В) Тарихи фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 

Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мҽдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи  

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пҽнінің білімін ғылыми-зерттеу  
қызметінде пайдалану. Е) Тарихи археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми   

ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу   

іскерлігі 

 

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

Пәннің атауы: Ақтөбе өңірінің археолгиялық ескерткіштер 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Еспенбетова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңіріндегі ежелгі және ортағасырлардағы археологиялық ескерткіштер 

мен олардың тарихи үдерістерді сипаттаудағы рөлі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақтөбе өңіріндегі археологиялық ескерткіштер негізінен қоныстар, қорғандар 

және обалар түрінде болып келеді. Студенттер әр кезеңнің археологиялық ескерткіштерінің түрін, 
ерекшеліктерін ажырата отырып, сол өңірде орын алған тарихи-мәдени үдерістегі рөліне баға бере алады. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Азия мен Африканың жаңа және қазіргі  замандағы тарихы, 

Деректану, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын және тарихи білім 

жүйесіндегі орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы және қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; 

В) Тарихи фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 

Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пәнінің білімін ғылыми-

зерттеуқызметінде пайдалану. Е) Тарихи   археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми  

ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар);  түрінде ұсына білу  
іскерлігі. 

 

6.2. Модуль - Қазақ халқының этнографиялық мәселелері мен этноәлеуметтану  және өндірістік 

практика 

 

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

Пәннің атауы: XYI-XYIII ғғ Кіші жүз қазақтарының әскери өнері мен қару -жарақтары 

Бағдарлама авторы: 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты студенттерге қазақтардың ХVІ-ХVІІІ ғасырлардағы әскери өнері 

мен қару-жарақтары туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында студенттер қазақтардың қару-жарақтарының түрлері, 

әскери ұйымдасуы мен ұрыс жүргізу тактикасы  туралы білім алады. Қазақ халқының әскери өнері туралы 
этнографиялық мәліметтермен танысады. Студенттер ұрыс жүргізу тактикасын, қару-жарақтардың түрлерін 

және оларды қолдану ерекшеліктерін ажыратуға дағдыланады. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі тарихы, Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқытудың әдістемесі, Халықаралық қатынастар және ҚР сырткы саясаты. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазақстанның XYIII-XXғ саяси, экономикалық, әлеуметтік ахуалын білу, 

тарихи фактілерді түсіну. В. Қазақстанның XYIII-XXғ 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, 
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саралау, өз пікірлерін білдіру. Д. Материалды дұрыс мазмұнын көрсетіп, баяндама жасай алуы, өз 

қорытындыларын дҽлелдей алуы;-көрнекі құралдарды, карталарды, кестелерді қолдана білу және оларды сабақ 

процесінде қолдана алу; Е. Жаңа концептуальды тұрғыдан өткен оқиғаларды бағалау, ғылыми-зертт 

жұмыстарда ғылыми пікір талас жүргізу дағдыларын қолдану іскерлігі. 

 

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

Пәннің атауы: Этноәлеуметтану 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Жумағанбетов Т.С.   
Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты қоғамдағы этникалық қауымдастықтардың пайда болуын, оның 

құрылымын, мәнін, атқаратын қызметін, араларындағы тұрақты, қайталананып отыратын әр түрлі әлеуметтік 

үдерістер мен құбылыстарды оқыту.  

Курстың қысқаша мазмұны: Студенттер этникалық қауымдастықтардың дамуы мен қызмет етуінің 

әлеуметтік аспектілерін, олардың мүдделері мен өзіндік ұйымдасу нысандарын, ұжымдық мінез-құлқын, осы 

әлеуметтік ортадағы адамдардың өзара байланысын зерттейді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Этноәлеуметтану пәнінің қалыптасуы тарихының жалпы мәселелерін білуі; 

В. Этноәлеуметтану 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 Этноәлеуметтану даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

7.1. Модуль- Еуропа және Америка елдерінің тарихы,музей-архив ісі және тарихи пәндер 

 

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

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

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцет Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері:Тарихты оқыту әдістемесі 

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: Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі замандағы тарихы  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцет Бегимбаева Ж.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа және  қазіргі замандағы Азия, Африка елдерінің өзекті мәселелері. Азия 

және Африка елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Азия және Африка елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы туралы 

білім беру.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 

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.    

 

7.2. Модуль - Батыс және Шығыс елдерінің тарихы, музей-архив ісі және тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Батыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы   

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцет Бегимбаева Ж.С 



121 

 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге  Жаңа замандағы Батыс елдерінің тарихынан білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа заман қарсаңындағы Батыс елдері. Батыс елдеріндегі буржуазиялық 

революциялар. Америка материгіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. Жаңа замандағы халықаралық қатынастар. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс жыладырндағы Батыс еледрі. Ұлы ағылшын буржуазиялық революциясы, Ұлы 

Француз буржуазиялық революциясы, Консульдық жылдар және Бірінші империя кезеңіндегі Франция, Вена 

конгресінен кейін Еуропаның территориялық өзгеруі, өнеркҽсіптік тҿңкерістің аяқталуы, фабрика-зауыттық 

жүйе. 

Пререквизиттері: Ежелгі дүние тарихы, Орта ғасырлардағы Еуропа және Америка елдерінің тарихы, 
Мұражайтану негіздері. 

Постреквизиттері: Батыс Қазақстанның қола дәуіріндегі ескерткіштері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа заман кезеңіндегі әлем елдерінің саяси, экономикалық, әлеуметтік  

ахуалын білу, тарихи фактілерді түсіну; В. 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 дҽлелдей алуы; материалды жеткізе алу,  

сұрақтарға жауап беруі; семинарға дайындық кезінде қолда бар ғылыми әдебиеттерге өз бетінше, сыни  

тұрғыдан талдай алу; тарихи деректерді талдай 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: Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдерінің қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық жҽне саяси даму 

тарихын, халықаралық қатынастар тарихын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сыртқы саясатқа әсер ету кезеңі, Шығыс елдеріне тҽн өзекті мҽселелер: 

ұлтшылдық, социалистік, исламдық фундаментализм және Шығыс елдерінің алға дамуы, демографиялық, 

әлеуметтік-мҽдени дамуы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Тарихты оқыту әдістемесі 
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 ХХ1ғ.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;  

8.Модуль-Көшпенділер архитектурасы мен өнері және этнография мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Көшпенділер архитектурасы 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Батыс Қазақстан территориясындағы ортағасырлардағы көшпелілердің 

археологиялық ескерткіштері және олардың тарихи үдерістерді баяндаудағы рөлі туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер әр кезеңнің археологиялық ескерткіштерінің түрін, ерекшеліктерін 

ажырата отырып, тарихи-мәдени үдерістегі рөліне баға бере алады. Батыс Қазақстанның ортағасырлық 

көшпелілерінің ескерткіштерінің ерешеліктерін ажырата білу дағдыларын қалыптастырады.   

Пререквизиттері:  Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын және тарихи білім жүйесіндегі 

орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы  және қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; В) Тарихи 

фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 

Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 
құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пҽнінің білімін ғылыми-зерттеу 

қызметінде пайдалану. Е) Тарихи археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми 

ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу 

іскерлігі. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ халқының тас қашау өнері 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Купенова Г.Ы. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге ХҮІІІ-ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының дәстүрлі тас қашау 

өнері туралы білім беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны:  Тас ескерткіштер мен бұйымдардағы дәстүрлі қазақ өнерінің генезисі, ою-өрнек  

эволюциясы туралы мәлімет беріледі. Студенттер дәстүрлі тас қашау өнерінің шаруашылық-тұрмыстық және 

мемориалды-діни бағыттарын және таста қашалған бұйымдардың формалды-типологиялық, стилдік, өңірлік 

белгілерін ажырата алады. 

Пререквизиттері: Алғашқы қауымдық қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері: Түркі халықтарының тарихы, Қазақстан тарихының тарихнамасы және деректемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Археология ғылымының негізгі ұғымдарын жҽне тарихи білім  

жүйесіндегі орнын; археологиялық зерттеулердің даму тарихы және қазіргі кездегі барысы мен бағытын біледі; 

В) Тарихи фактілерді түсіндіруде археологиялық-тарихи деректерге талдау әдісін практикада қолдана алады; С) 

Археологиялық деректерге сүйене отырып, тарихи мәдени құбылыстарға баға беру қабілетін игереді, тарихи 

құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз тұжырымын жасайды; Д) Археология пәнінің білімін ғылыми-зерттеу 

қызметінде пайдалану. Е) Тарихи археологиялық материалды жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми 

ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, ұжымдық дипломдық жобалар); түрінде ұсына білу 

іскерлігі 
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8.1.Модуль-КСРО, КР тарихы және тарихи пәндер, 20 кредит 

БП ЖК КТР 3215 Қосалқы тарихи пәндер  5 5/5 

БП ТК MOAGGZhO3216 Музееология және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

жүйесіндегі орны 

5 5/5 

КП ЖК KRAK 3301 Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта 5 5/5 

КП ЖК KSROT 3302 КСРО тарихы 5 5/5 

8.2.Модуль- КСРО  тарихы және тарихи пәндер, 20 кредит 

БП ЖК КТР 3215 Қосалқы тарихи пәндер  5 5/5 

БП ТК MzhZh 3216 Музейлердің жасақталу жолдары 5 5/5 

КП ЖК KRAK 3301 Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта 5 5/5 

КП ЖК KSROT 3302 КСРО тарихы 5 5/5 

9.1Модуль- Түркістан және Алаш тарихы,10 кредит 

БП ТК  ТТ 3217 Түркістан тарихы 5 5/5 

КП ЖК  АКТ 3303 Алаш қозғалысының тарихы  5 5/5 

9.2.Модуль –Алаш және жер мәселесі,10 кредит 

БП ТК  ALZhM 3217 Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі 5 5/5 

КП ЖК  AKT 3303 Алаш қозғалысының тарихы 5 5/5 

10.1.Модуль-Европа –Америка тарихы және тарихи пәндер,15 кредит  

БП ТК EAEKZT 3218 Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 6 5/5 

БП ТК KMID 3219 Қазақстанда музей ісінің дамуы 6 5/5 

КП ЖК Der 3304 Деректану  6 5/5 

10.2.Модуль-Европа –Шығыс тарихы және тарихи пәндер,15 кредит 

БП ТК SHEKZT 3218 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 6 5/5 

БП ТК NG 3219 Нумизматика және геральдика 6 5/5 

КП ЖК Der 3304 Деректану  6 5/5 

11 Модуль- Жер мәселесі, рухани мәдениет тарихы және өндірістік практика,15 кредит   

КП ЖК  KZhM 3305 Қазақстандағы жер мәселесі (1870-1940жж) 6 5/5 

КП ЖК AZh 3306 Академиялық жазу 6 5/5 

БП  Өндірістік практика  6 5/5 

 

8.1.Модуль-КСРО, КР тарихы және тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Қосалқы тарихи пәндер 
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Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Музеелогия және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан өлкесіндегі жергілікті өлкетану музейлерінің экспонаттар құрамының 
маңызы жайлы, оларды алдағы зерттеу жұмыстарына қолдана білу әдіс-тҽсілдері, теориялық жҽне практикалық 

мағлұматтар. Музей тарихы, құрылымы мен қызметі, музейтанудың обьектісі, әдістерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Музей тарихы, құрылымы мен қызметі, музейтанудың обьектісі, әдістерін үйрету. 

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Деректану, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:А. «Музееология» ұғымын, музей ісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, қызметі 

мен оның Қазақстанда даму кезеңдерін білу; В. Өзінің кәсіби қызметінде мұражайдың түсінік аппаратын, 

нормативтік құқықтық актілерді практикада пайдалану. С. Музей бойынша іргелі білімдерді қолдану қабілеті. 

Д. Музей туралы алған білім-біліктерін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. Е. Материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нҽтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, мҽнжазба т.б. түрінде) ұсына 

білу іскерлігі. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Мәдениеттану, Саясаттану, Археология 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі және тарихнамасы, Еуропа және Америка елдерінің 

қазіргі заман 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:Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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, Саяси ілімдер тарихы  

Постреквизиттері:Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы  
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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;  

 

8.2.Модуль- КСРО  тарихы және тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Музейлердің жасақталу жолдары 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., аға оқытушы Аликулова Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында студенттер музей институты, музейлер 

коммуникациясының әртүрлігі және нормативті құқықтық базаның жағдайы туралы білім алады. Студенттерге 

музей ұғымы және оның құрылымы мен жасақталу жолдары туралы мәлімет беріледі. Студенттер музейді 

ұйымдастыру, басқару, оның құрылымы мен әлеуметтік функциясын, типін, анықтау икемділіктерін меңгереді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Музей тарихы, құрылымы мен қызметі, музейтанудың обьектісі, ҽдістерін үйрету. 

Пререквизиттері: Қосалқы тарихи пәндер, Ежелгі дүние тарихы 

Постреквизиттері:Деректану, Тарихнама 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. «Музей» ұғымын, музей ісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, қызметі мен 

оның Қазақстанда даму кезеңдерін білу; В. өзінің кҽсіби қызметінде мұражайдың түсінік аппаратын, 

нормативтік құқықтық актілерді практикада пайдалану. С. Музей бойынша іргелі білімдерді қолдану қабілеті. 
Д. Музей туралы алған білім-біліктерін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. Е. Материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, мҽнжазба т.б. түрінде) ұсына 

білу іскерлігі. 

9. 1Модуль- Түркістан және Алаш тарихы 

 

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

Пәннің атауы: Түркістан тарихы   

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Курс мақсаты мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасына сай 

кредиттік оқу жүйесі негізінде заман талабына са Түркістан тарихы туралы жан-жақты білім беру болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Ежелгі дәуірден бастап қазіргі таңға дейінгі Түркістан өңірі. Мәселенің 

тарихнамасы. Патша өкіметінің отаршыл саясаты. Түркістан өңрі кеңестер билігінде.  

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Мамандыққа кіріспе, Археология  

Постреквизиттері: 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: Алаш қозғалысының тарихы   

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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:Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы, 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.      
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9.2.Модуль – Алаш және жер мәселесі 

 

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

Пәннің атауы: Алаш интеллигенциясы және жер мәселесі  

Бағдарлама авторы: Есқалиевв С.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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:Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы, 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.      

 

10.1.Модуль-Европа –Америка тарихы және тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы  

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.    

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге Еуропа және Америка елдерінің қазіргі замандағы тарихынан білім 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заман қарсаңындағы Еуропа және Америка елдері. Бірінші дүниежүзілік 

соғыстан кейінгі Еуропа және Америка елдері. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Еуропа және 

Америка елдері. Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар. Қырғи-қабақ соғыс жылдарындағы Еуропа және 

Америка елдері.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  
Постреквизиттері:Шет елдер тарихының деректемесі 

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: Қазақстанда музей ісінің дамуы  

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: 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, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Постреквизиттері:  Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы 

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 

 

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

Пәннің атауы: Деректану 

Бағдарлама авторы: Исмағұлов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге деректану пәнінің мақсат-міндеттері туралы білім беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Деректің түрлері. Мемуарлар. Фотоқұжаттар. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының деректемесі мен 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.      

 

10.2.Модуль-Европа –Шығыс тарихы және тарихи пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Шығыс  елдерінің қазіргі заман тарихы  

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С.    

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс  елдерінің қазіргі заман тарихы өзекті мәселелері. Шығыс елдерінің 

әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы туралы білім беру.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері:Шет елдер тарихының деректемесі 

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: Нумизматика және геральдика 

Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нумизматика мен геральдиканың қосалқы тарихи пәндер қатарында дамуы мен 

қалыптасуы, монета және елтаңбаның тарихи дерек ретіндегі маңызы, нумизматикалық және геральдиканың 
зерттеу әдістерін тарихи деректерге талдау жасауда қолдану мәселелері қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нумизматика-қосалқы тарихи пҽн. Ақшаның шығуы және оның қоғамдағы рөлі. 

Нумизматикалық терминология. Қазақстан нумизматикасы. Елтаңба-тарихи дерек. Елтаңба белгілері. Қазақ 

руының таңбалары. Қазақстан қалаларының гербтері. 

Пререквизиттері:Қазақстанда музей ісінің дамуы, Мұрағаттану, Қазақстан Республикасы әлемдік 

қауымдастықта. 

Постреквизиттері:  Қазақстан тарихының деректемесі мен тарихнамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Нумизматика және геральдика мағынасы мен мазмұнын,-тарихи білімнің 

жалпы жүйесіндегі орнын; -түрлі қосалқы тарихи пәндердің қалыптасу тархы мен көрнекті зерттеушілердің 

еңбектерін; -қосалқы тарихи пәндерді оқып білу аясына енген тарихи деректер жүйесін білу. В.Тарихи 

фактілерді түсіндіруде нумизматикалық деректерге кешенді талдау әдісін практикада қолдану; -нақты-тарихи 
мәселелерге талдау жасауда жалпы ғылыми принциптер мен әдістерді қолдану. С. Тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; -алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша түсініктер 

мен терминдерге сүйеніп, логикалық ойлау, алғашқы қауымда, рулық құрылыс кезеңінде адам дамуы процесін 

ашу қабілеті. Д. Нумизматика және геральдика пәнінің білімін оқу жҽне тәрбие процесінде пайдалану 

іскерлігі;- қосалқы тарихи пәндер білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. Е.Тарихи материалды жүйелі 

баяндау іскерлігі; Болашақ мамандарға көркем мәдениет, өнер тарихы, архитектура, археология және 

этнография негіздерін білу өз өлкесінде тарихи жҽне мҽдени ескерткіштерді ашуға жҽне оны тәрбие 

жұмысында пайдалануға көмектеседі. 

 

11 Модуль- Жер мәселесі, рухани мәдениет тарихы және өндірістік практика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстандағы жер мәселесі (1870-1940) 

Бағдарлама авторы: Исмағұлов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер мәселесінің қазақ халқы өміріндегі орнын, патшалық Ресей және кеңестік 

билік кезеңдерінде жер  саясатын, оның саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени-рухани әсерлерін ашып 

көрсету болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұсынылып отырған курс  қазақ тарихының аса күрделі кезеңдерінің бірі ХІХ 

аяғы-ХХ ғ. 40-жылдарындағы тарихи оқиғаларды, оның ішінде жер мәселесін игертуде арналған. Курсты 

игерту барысында  патшалық Ресей және кеңестік билік кезеңіндегі Қазақстанда жүргізілген жер саясаты, оның 

нәтижелері, қайшылықтары мен зардаптары жан-жақты қарастырылады. 
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Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы. 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Шет елдер тарихының тарихнамасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Пән бойынша қалыптасқан теориялық білімдері мен икем-дағдыларын оқу 

процесіне және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қолдана алады;В.Пән бойынша қарастырылатын мәселелерге 

тарихи баға беруге дағдыланады;С,Аграрлық,жер мәселесінің қырларын ажыратады,жаңа тұжырымдар 

жасайды және олардың басқа пәндермен пәнаралық байланысын қамтамасыз етеді;-Ғылыми материалдарды 

дайындау, тарих ғылымдары саласындағы нәтижелерді өңдеуді жүзеге асырады.Д. Жер мәселесә бойынша  

білімі мен түсінігін көрсете біледі;-Жер мәселесі бойынша білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана біледі; - 
Гуманитарлық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажетті ақпарат жинауды 

және интерпретациялауды жүзеге асырады;Е. Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді 

мамандарға және басқаларға жеткізе білу қабілеттерінің болуын қамтамасыз етеді; 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты кәсіби құзыреттіліктерді, сондай-ақ талдау жасау, сыни ойлау 

және ғылыми жұмыстарды ресімдеу дағдыларын дамыту болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында ғылыми жұмысты дайындау ерекшеліктері, академиялық 

жазу түрлері, дерекке сілтеме жасау ережесі, кәсіби лексика, терминология, деректер және әдебиетпен ғылыми-

зерттеу жұмысын жасау мәселелері қарастырылады. 
Пререквизиттері: Акпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Қазақстан тарихының тарихнамасы, Шет елдер тарихының тарихнамасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Академиялық жазу негіздерін білу. В. Жаңа өзгермелі жағдайларға 

бейімделе отырып, әртүрлі тілдерде ойлауға және икемді жұмыс істеуге қабілетті болу; өз білімін практикалық 

қызметте қолдану. С. Бірлескен жобалар мен іс-шараларда басқа адамдармен жұмыс істеу қабілетін қоса 

алғанда, тиімді коммуникативтік және әлеуметтік дағдыларға ие болу; Д. Әртүрлі мәдени контекстерде 

басқалармен біріге білу; тарихи деректермен жұмыс істей білуі; Е. Ауызша және жазбаша коммуникацияға 

қабілетті болуы; жаңалықтар мен өзгерістерді позитивті қабылдауы. 

 

6В02201-ТАРИХ 
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Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

8.1. Модуль - Еуропа және Америка тарихы және тарихи пәндер, 18 кредит 

КП ТК EAEKZT 3305 Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 5 4/4 

БП ТК KMID 3210 Қазақстанда музей ісінің дамуы 5 4/4 

КП ЖК Der 3306 Деректану  5 5/5 

КП ЖК TM 3307 Тарих методологиясы 5 5/5 

8.2. Модуль  - Шығыс тарихы және тарихи пәндер, 18 кредит 

КП ТК SHEKZT 3305 Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 5 4/4 

БП ТК NG 3210 Нумизматика және геральдика 5 4/4 

КП ЖК DT 3306 Деректану 5 5/5 

КП ЖК TM 3307 Тарих методологиясы 5 5/5 

9.1. Модуль – Қазақ  диаспорасы,Қазақстан және шетел тарихнамасы, 30 кредит 

КП ТК KTT 3309 Қазақстан тарихының тарихнамасы 5 5/5 

КП ЖК ShTT 3310 Шет елдер тарихының тарихнамасы 5 5/5 

КП ЖК KSHTD 3311 Қазақстанның және Шет елдер тарихының деректемесі 5 5/5 

БП  Өндірістік практика  6 10 

БП  Дипломалды практика  6 5/5 

9.2. Модуль - Миграциялық процестер және деректер мен тарихнама, 30 кредит 

КП ТК KTBD 3309 Қазақстан тарихы бойынша деректер 5 5/5 

КП ЖК ShTT 3310 Шет елдер тарихының тарихнамасы 5 5/5 

КП ЖК KSHTD 3311 Қазақстанның және Шет елдер тарихының деректемесі 5 5/5 

БП  Өндірістік практика  6 10 

БП  Дипломалды практика  6 5/5 
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8.1. Модуль- Еуропа және Америка тарихы және тарихи пәндер. 

 

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

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

Бағдарлама авторы: Бегімбаева Ж.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы пәнін оқып білу нҽтижесінде 

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 Еуропа және Америка елдерінің тарихы, 

Мұражайтану негіздері. 

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 мҽселелерді 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: Қазақстанда музей ісінің дамуы  

Бағдарлама авторы:  Бекназаров Р.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: 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:  Мұрағаттану, Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта. 

Постреквизиттері:  Дипломдық жобалау 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Деректану 

Бағдарлама авторы: Исмағұлов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге деректану пәнінің мақсат-міндеттері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Деректің түрлері. Мемуарлар. Фотоқұжаттар. 

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Қазақстан 

Республикасы әлемдік қауымдастықта. 
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: Тарих методологиясы 

Бағдарлама авторы:  Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты ғылымдағы таным принциптері мен әдістері туралы білім 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи дереккөзді талдау негіздерімен, құжаттың және оның хабарламаларының 

шынайылығын тексерумен таныстырады. Студент қорытынды жасауды үйренеді, тарихи әдебиетке сыни 

қарайды. Тарих ғылымы саласындағы жаңа жетістіктерді, ғылыми-әдістемелік білімді және зерттеу 
мүмкіндіктерін пайдаланады. Ақпаратты талдайды және мифтерді, жалған бағаларды теріске шығаруды 

үйренеді. 

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттер: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Тарихи методологиясы пәнінін, мақсаты мен міндеттерін, тарихи білімнің 

эволюциясын білуі; В. Тарихи білмдерге қатысты терминдер мен проблемаларды, оларды қолдану және шешу 

жолдарын білуі; С. Проблемалы сұрақтың шешімін таба алуы, талдау жасау дағдысы, ізденгіш, еңбекқорлық 

дағдыларын қалыптастыру; Д. Тарихи ойлау мен тұжырым жасап өз пікірін, көзқарасын білдіретін сауаттылық 

пен мәдениетін игерту; Е. Пәндер білімін оқу жҽне тәрбие процесінде пайдалану іскерлігі; - қосалқы тарихи 

пәндер білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. 

 

8.2. Модуль  - Шығыс тарихы және тарихи пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы 

Бағдарлама авторы:Купенова Г.Ы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс елдерінің қазіргі замандағы ҽлеуметтік-экономикалық жҽне саяси даму 

тарихын, халықаралық қатынастар тарихын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сыртқы саясатқа әсер ету кезеңі, Шығыс елдеріне тҽн өзекті мҽселелер: 

ұлтшылдық, социалистік, исламдық фундаментализм және Шығыс елдерінің алға дамуы, демографиялық, 

әлеуметтік-мәдени дамуы. 

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттер: Дипломдық жобалау 

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 жҽне 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 мҽліметтерді алып, талдауды үйренеді; Е. Шығыс 

елдерінің қазіргі заман тарихы бойынша ҿзіндік жұмыстар, ғылыми жобаларды жазып, дайындауға 

машықтанады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Нумизматика және геральдика 
Бағдарлама авторы: Кадиркулова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нумизматика мен геральдиканың қосалқы тарихи пәндер қатарында дамуы мен 

қалыптасуы, монета және елтаңбаның тарихи дерек ретіндегі маңызы, нумизматикалық жҽне геральдиканың 

зерттеу әдістерін тарихи деректерге талдау жасауда қолдану мәселелері қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нумизматика-қосалқы тарихи пән. Ақшаның шығуы және оның қоғамдағы рөлі. 

Нумизматикалық терминология. Қазақстан нумизматикасы. Елтаңба-тарихи дерек. Елтаңба белгілері. Қазақ 

руының таңбалары. Қазақстан қалаларының гербтері. 

Пререквизиттері: Алғашқы қоғам тарихы, Саясаттану. 

Постреквизиттер: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Нумизматика және геральдика мағынасы мен мазмұнын,-тарихи білімнің 

жалпы жүйесіндегі орнын; -түрлі қосалқы тарихи пәндердің қалыптасу тархы мен көрнекті зерттеушілердің 

еңбектерін; -қосалқы тарихи пәндерді оқып білу аясына енген тарихи деректер жүйесін білу. В.Тарихи 
фактілерді түсіндіруде нумизматикалық деректерге кешенді талдау әдісін практикада қолдану; -нақты-тарихи 

мәселелерге талдау жасауда жалпы ғылыми принциптер мен әдістерді қолдану. С. Тарихи құбылыстар 

заңдылықтарын талдау, салыстыру, түсіндіру қабілеті; -алғашқы қауымдық қоғам тарихы бойынша түсініктер 

мен терминдерге сүйеніп, логикалық ойлау, алғашқы қауымда, рулық құрылыс кезеңінде адам дамуы процесін 

ашу қабілеті. Д. Нумизматика жҽне геральдика пәнінің білімін оқу жҽне тәрбие процесінде пайдалану іскерлігі; 

 - қосалқы тарихи пәндер білімін ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. Е.Тарихи материалды жүйелі баяндау 

іскерлігі; Болашақ мамандарға көркем мәдениет, өнер тарихы, архитектура, археология жҽне этнография 

негіздерін білу өз өлкесінде тарихи және мәдени ескерткіштерді ашуға және оны тәрбие жұмысында 

пайдалануға көмектеседі. 
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9.1. Модуль –Қазақ  диаспорасы, Қазақстан және шетел тарихнамасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі Қазақстан тарихының тарихнамасы 

туралы білім беру. Қазақстан 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.  

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер штел тарихы бойынша тарихнамалық әдебиеттерге талдау жасай 

алады. Шетелдердегі тарихи мектептер мен көзқарастардың қалыптасуын біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Шет елдер тарихының тарихнамасы 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа және қазіргі замандағы шетелдер тарихының тарихнамасы туралы білім 

беру. Шетел тарихнамасы бойынша тарихи мектептер.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Жаңа замандағы шетел тарихының тарихнамасы. Қазіргі заманғы шетел 

тарихының тарихнамасы. Тарихи білімдер мен тарихи мектептердің қалыптасуы. Тарихи көзқарастар. Тарихи 

тұжырымдамалар.  

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер штел тарихы бойынша тарихнамалық әдебиеттерге талдау жасай 

алады. Шетелдердегі тарихи мектептер мен көзқарастардың қалыптасуын біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақстанның және  Шет елдер тарихының деректемесі 

        Бағдарлама авторы: Бегімбаева Ж.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Шетелдер тарихының тарихнамасының ерекшеліктерін, қазіргі және қазіргі 

заман тарихының кезеңдеу проблемаларын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шет елдер тарихының тарихнамасы. Тарихи көзқарастар. 

Пререквизиттері: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Шығыс және Батыс елдерінің қазіргі және соңғы кезеңдердегі тарихи 

дамуының негізгі кезеңдерін білу және түсіну. C. Тарихтың негізгі кезеңдерін анықтай білу. Ең маңызды 

фактілер мен терминдерді білу. C. Белгілі бір тарихи дәуірлерде жұмыс істейтін жалпы тарихи заңдылықтар 

мен заңдылықтарды анықтау мүмкіндігі. E. Қазіргі жағдайларды бағалау және олардың одан әрі дамуын болжау 

мүмкіндігі. E. Осы пәннің мәселелеріне байланысты тарихи зерттеу әдістерін қолдана білу. Кәсіби және жеке 

өсуге ұмтылу, болашақ кәсіби қызмет дағдыларының болуы. 
 

           9.2. Модуль -Миграциялық процестер және деректер мен тарихнама 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер  

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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, Қазақстан 

Республикасы әлемдік қауымдастықта. 
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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11.1. Модуль – Қазақ диаспорасы, қазақ халқының мәдениетінің ерекшеліктері,15 кредит  

БП ТК KDT 4222 Қазақ диаспорасының тарихы 7 5 

БП ТК КТТD 4223 Қазақстан тарихының тарихнамасы 7 5 

БП ТК ShETT 4224 Шет елдер тарихының тарихнамасы 7 5 

11.2. Модуль – Миграция және қазақтар мәдениеті,15 кредит  

БП ТК KMP 4222 Қазақстандағы миграциялық процестер    7 5 

БП ТК KTBD 4223 Қазақстан тарихы бойынша деректер  7 5 

БП ТК AKT 4224 Алаш қозғалысының тарихнамасы 7 5 

14.1. Модуль -Шығыс және Батыстың жаңа және қазіргі заман тарихы, 33 кредит  

КП ТК ZhZBR 4309 Жаңа замандағы буржуазиялық революциялар  7 4 

КП ТК BEESS 4310 Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты(1945-1991жж) 7 4 

КП ТК ShEEST 4311 XXғ.Шығыс Еуропа елдерінің саяси тарихы 7 5 

КП ТК KAKSh 4312 Қазіргі АҚШ 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5/5 

14.2 Модуль-Батыс Еуропа және Орталық Азия елдер тарихы, 33 кредит 

КП ТК BUU TEK4309 БҰҰ тарихы эволюциясы мен қызметі 7 4 

КП ТК BEETOM 4310 Батыс Еуропа елдерінің XXғ. тарихының өзекті мәселелері  7 4 

КП ТК 
OAEZhKZT 
4311 

Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы 
7 5 

КП ТК DT 4312 Дипломатия тарихы 7 5 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

11.1. Модуль – Қазақ диаспорасы, қазақ халқының мәдениетінің ерекшеліктері. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақ диаспорасының тарихы  

Бағдарлама авторы:Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ диаспорасының пайда болуы және қалыптасуы туралы білім 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстандағы демографиялық үдерістер. Қазақ диаспорасының пайда боулы және 

таралып қоныстануы. Қазақстандағы патша өкіметінің қоныстандыру саясаты. Қазақстанды казактық отарлау. 

Кеңес өкіметінң көші-қон саясаты. Қазақстанның Тәуелсіздік алуы, көші-қон мәселесі.  
Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер патша өкіметінің көші-қон саясатының отаршыл мәнін аша 

біледі; 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 көші-қон процесстерінің даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихының тарихнамасы 

Бағдарлама авторы:Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі Қазақстан тарихының тарихнамасы 
туралы білім беру. Қазақстан 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.  

Пререквизиттері: Шетел тарихы бойынша деректер, Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. 
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер штел тарихы бойынша тарихнамалық әдебиеттерге талдау жасай 

алады. Шетелдердегі тарихи мектептер мен көзқарастардың қалыптасуын біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Шет елдер тарихының тарихнамасы 

Бағдарлама авторы:Бегімбаева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа және қазіргі замандағы шетелдер тарихының тарихнамасы туралы білім 
беру. Шетел тарихнамасы бойынша тарихи мектептер.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Жаңа замандағы шетел тарихының тарихнамасы. Қазіргі заманғы шетел 

тарихының тарихнамасы. Тарихи білімдер мен тарихи мектептердің қалыптасуы. Тарихи көзқарастар. Тарихи 

тұжырымдамалар.  

Пререквизиттері: Шетел тарихы бойынша деректер, Еуропа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер штел тарихы бойынша тарихнамалық әдебиеттерге талдау жасай 

алады. Шетелдердегі тарихи мектептер мен көзқарастардың қалыптасуын біледі. 

 

11.2. Модуль– Миграция және қазақтар мәдениеті 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қазақстандағы миграциялық процестер   

Бағдарлама авторы:Аман Ә.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге Қазақстандағы миграциялық процестер туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақстандағы демографиялық үдерістер. Қазақ диаспорасының пайда боулы және 

таралып қоныстануы. Қазақстандағы патша өкіметінің қоныстандыру саясаты. Қазақстанды казактық отарлау. 

Кеңес өкіметінң көші-қон саясаты. Қазақстанның Тәуелсіздік алуы, көші-қон мәселесі.  

Пререквизиттері: Қазақстанның ежелгі және ортағасырдағы тарихы, Ежелгі дүние тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер патша өкіметінің көші-қон саясатының отаршыл мәнін аша 

біледі; 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 көші-қон процесстерінің даму тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер  

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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.      

 

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

Пәннің атауы: Алаш қозғалысының тарихнамасы   

Бағдарлама авторы: Аман Ә.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Қазіргі заман Қазақстан тарихы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 
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Қазақстан территориясындағы аграрлық қатынастардың даму тарихы, Түркістан тарихы және Алаш 

қозғалысының тарихы бойынша деректерді қолдана білуі.      

 

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: Қалыбаева А.Ж.    
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жаңа заман тарихындағы буржуазиялық революциялар тарихы 

туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Батыс Еуропа елдері буржуазиялық революциялар қарсаңында. Буржуазиялық 

революциялар және олардың барысы. Буржуазиялық революциялардың нәтижелері.  

Пререквизиттері: Саясаттану, Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы, Азия мен Африка елдерінің 

жаңа заман тарихы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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:Маден А.Т.     

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Саясаттану, Еуропа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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:Аман Ә.Б.    

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Саясаттану, Еуропа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі АҚШ-тағы саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени және 

демографиялық дамудың негізгі ерекшеліктерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: АҚШ тарихына ретроспективті көзқарас, американдық регионализм; елдегі 

әлеуметтік-саяси жағдай; президенттік институт; американдық экономика дамуының негізгі белгілері; қазіргі 

АҚШ-тағы ғылым, мәдениет және білім, Қазіргі американдық қоғамның демографиялық және әлеуметтік 

құрылымы. 
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Пререквизиттері: Саясаттану, Мәдениеттану. Еуропа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі АҚШ-тағы саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени және 

демографиялық дамудың негізгі ерекшеліктерін білу; В. Алынған мәліметтерді практикалық жұмыста қолдана 

білу; салыстырмалы талдау мүмкіндігі; С.Монографиялардан, ғылыми мақалалардан (оның ішінде ағылшын 

тілділерінен) және статистикалық мәліметтерден ақпаратты талдай және жинақтай білу; Д. Алынған ақпаратты 

коммуникативті мақсаттарда қолдана білу, мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту және жетілдіру; Е. Негізгі 

тарихи дереккөздерді қолдана отырып, тәуелсіз ғылыми жұмысты орындай білу. Осы мәселелер бойынша 
қазіргі заманғы тарихи дереккөздермен зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларына ие болу. 

 

14.2 Модуль-Батыс Еуропа және Орталық Азия елдер тарихы 

 

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

Пәннің атауы: БҰҰ: тарихи эволюциясы мен қызметі.  

Бағдарлама авторы: Маден А.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: Қалыбаева А.Ж.    
Курсты оқытудың мақсаты: ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің өзекті мәселелері. Батыс Еуропа 

елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси тарихы.   

Пәннің қысқаша мазмұны:ХХ ғасырдағы Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси 

тарихы туралы білім беру.  

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: Ізбасарова Г.Б.   

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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: Дипломатия тарихы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-егеменді мемлекеттердің қалыптасу кезеңіндегі халықаралық 

қатынастар тарихындағы дипломатия мен дипломатиялық өнердің рөлін зерттейтін қазіргі ғылымның негізгі 

проблемалары, бағыттары мен әдістері туралы білім алу. 

Пререквизиттері: Мәдениеттану, Саясаттану, Философия. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.негізгі мемлекеттердің дипломатиялық қызметінің дамуы мен кәсібиленуін 

сипаттайтын негізгі оқиғалар мен процестерді білу. В.алынған білімді саяси, мәдени, экономикалық және т. б. 

даму процестері туралы жалпы идеялармен байланыстыра 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.      

 

6B11101 - Туризм 

1 курс 
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2. Модуль- Туризм тарихы және руханият, 14 кредит 

БП ЖК TT 1201   Туризм тарихы      1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

3. Модуль- Әлеуметтік- психологиялық пәндер және туризмология, 16 кредит 

ЖБП МК 
ASDM 1104 

Әлеуметтік саяси білім модулі (Саясаттану, Психология, 

Мәдениеттану, Әлеуметтану) 
1,2 8 

ЖБП  Dsh 1105 Дене шынықтыру 1,2 4 

БП ЖК Tur 1203 Туризмология 1 4 

4. Модуль- Туризмнің техникасы мен тактикасы және ақпараттық технологиялар, 10 кредит 

ЖБП МК 
АКТ 1106 

Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5 

БП ЖК ТВТТТ 1204 Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

2. Модуль- Туризм тарихы және руханият  

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

Пәннің атауы: Туризм тарихы 

Бағдарлама авторы: Абденов Айдын Жақсанович 

Курсты оқытудың мақсаты: Туризм тарихы - әмбебап тарихтың саласы. Кез келген бизнестің болашағын 

тиімді басқару үшін, оның өткен тарихы туралы шынайы мәлімет болу керек деген қағида ежелден бар. 

Заманауи туризмнің тиімділігін арттыру ілімін қалыптастыруға , болашақта дамуын болжамдауға мүмкіндік 

береді.  Туризм тарихы пәнінің ғылыми зерттеу бөлігінің бір нысаны адам, бір нысаны туристік әрекеттегі адам. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм тарихы туралы түсінік.  

Пререквизиттері: мектептегі география курсы 

Постреквизиттері: Туризмология негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Туризм тарихының түсінігі, оның зерттеу пәні. Көне және ортағасырдағы 

туризмнің пайда болу тарихы.В) Жаңа дәуірдегі туризмнің қалыптасуы. Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі 
Қазақстанда туризмнің қалыптасуы, даму тарихы Туризм тарихының түсінігі, оның зерттеу пәні. С)Көне және 

ортағасырдағы туризмнің пайда болу тарихы. Жаңа дәуірдегі туризмнің қалыптасуы. Көне дәуірден қазіргі 

заманға дейін.D)  Ішкі және халықаралық туризмді дамытудағы әлеуметтік маңызды проблемалар мен 

процестерді талдай және салыстыра біледі. Е) Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы ұйымдастырылған 

саяхаттардың даму тарихын біледі және зерттеу әдістерін қолданады. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ.   

Курстың қысқаша мақсаты:Студенттерге ұлттық руханият мәселелері білім беру.  
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Курстың қысқаша мазмұны: Ұлттық руханият мәселелері. Ұлт түсінігі, руханият түсінігі. Қазақ халқының 

салт дәстүрі мен әдет ғұрыптары. Рухани және материалдық мәдениет. Ұлттық тәрбие   

Пререквизиттері:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Мәдениеттану, Философия 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: 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. 

3. Модуль- Әлеуметтік- психологиялық пәндер және туризмология 

 

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

Пәннің атауы: Туризмология  

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: Туризмологияны барысында білім алушылар туризмді кеңiстiк және әлеуметтiк-

экономикалық  көріністердің бірі  ретiнде анықтайды. Шаруашылық кешенінің маңызды ірі күрделі 
салаларының бірі – туризм сферасының аумақтық ұйымдастырылуының ғылыми және практикалық 

негіздерімен білім алушыларды  таныстыру және туризмнің кеңістік және әлеуметтік-экономикалық құбылыс 

ретінде қазіргі теориясы беріледі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм туралы түсінік. 

Туризм түрлері мен формалары. Экскурсия түрлері. Туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пререквизиттері: Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Туризм және экскурсиятану негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туризм түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану 

жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі. Туризм 

түрлерімен және формаларымен, мектептегі туристік-өлкетану жұмыстарымен танысу. Экскурсия түрлері, 

туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

 

4. Модуль - Туризмнің техникасы мен тактикасы және ақпараттық технологиялар 

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

Пәннің атауы: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы 

Курсты оқытудың мақсаты: Белсенді туризм ерекшеліктерін зерттеу, туризм түрлерінің техникалық 

тәсілдерін білу, стратегиялық және тактикалық шешімдерді қабылдай білу, туристік топтармен жұмыс істей 

білу  - басты пән мақсаттары болып табылады. Әртүрлі дәрежелі қатысушылар үшін белсенді турларды әзірлеу, 

олардың қауіпсіздік негізінде жоспарлау  әдістемесін білуге баулиды. Техникалық, тактикалық және 

стратегиялық ойлау қабілеттерін арттырады.    
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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Экскурсиятану.Туризм және экскурсиятану 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.D.  Тау, су, жаяу, шаңғы және 

велосипед саяхатын ұйымдастыру және жүргізе алу;- туристік терминдерді практикада пайдалану.Е.  Түрлі 

территорияларға туристік сипаттама бере алу. 
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5.1  Модуль – Табиғи мұралар және туристік формальділіктер, 20 кредит 

БП ЖК DTM 2205 Дүниежүзінің табиғи мұралары 3 4/4 

БП ТК TFTK 2206 Туристік формальділіктер және туризмдегі қауіпсіздік 3 4/4 

БП ТК ZhTR 2207 Жеке турлардың режиссурасы 3 5/5 

ЖБП Dsh 2108 Дене шынықтыру 3,4 4/4 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

5.2  Модуль – Туризмдегі сақтандыру және анимациялық қызмет, 20 кредит 

БП ЖК DTM 2205 Дүниежүзінің табиғи мұралары 3 4/4 

БП ТК TSK 2206 Туризмдегі сақтандыру қызметі 3 4/4 

БП ТК TAK 2207 Туризмдегі анимациялық қызмет 3 5/5 

ЖБП Dsh 2107 Дене шынықтыру 3,4 4/4 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

6.1 Модуль – ГАЖ және академиялық адалдық, 15 кредит 

ЖББП ТК AA 2108 Академиялық адалдық 3 5/5 

БП ТК TGAZhN 2208 Туризмдегі ГАЖ және навигация 3 5/5 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 4 5/5 

6.2 Модуль – Навигация және бизнес негіздері, 15 кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5/5 

БП ТК  TNZh 2208 Туристік навигаторларды жасақтау 3 5/5 

КП ЖК AZh 2301 Академиялық жазу 4 5/5 

7.1 Модуль – Туристік өлкетану және философия, 25 кредит 

БП ТК TDVI 2209 Туристік дестинациялардың виртуалды имиджі 3 5/5 

БП ТК TOZhN 2210 Туристік-өлкетану жұмыстарының негіздері 4 6/6 

БП ТК BZhT 2211 Балалар және жасөспірімдер туризмі 4 4/4 

ЖБП МК Fil 2109 Философия 4 5/5 

БП ЖК HTG 2212 Халықаралық туризм географиясы 4 5/5 

7.2 Модуль – Агротуризм және туризм географиясы, 25 кредит 

БП ТК Agr 2209 Агротуризм 3 5/5 

БП ТК Etn 2210 Этнотуризм 4 6/6 

БП ТК Mur 2211 Мұражайтану 4 4/4 

ЖБП МК Fil 2109 Философия 4 5/5 

БП ЖК HTG 2212 Халықаралық туризм географиясы 4 5/5 

 

5.1  Модуль – Табиғи мұралар және туристік формальділіктер 

 

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.  

Пререквизиттері: Туризмология, Туризм тарихы.  Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы.  

Постреквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Экскурсиятану.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Дүниежүзілік мұра жүйесінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері 

жекелеген аумақтардың табиғи- ландшафтық әртүрлілігінің мәнін түсінеді. ЮНЕСКО- ның дүниежүзілік мұра 
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объектілерінің номенклатурасы, курсы бойынша ұғымдық- терминологиялық аппаратты біледі, ЮНЕСКО-ның 

дүниежүзілік табиғи мұрасының басты объектілері туралы түсінікке ие болады. В.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. С. 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: Туристік формальділіктер және туризмдегі қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Нургазина А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Туристік формальділіктер және туризмдегі қауіпсіздік» курсының мазмұны 

рыноктық экономика жағдайында паспорттық және визалық формальдылықтардың негізгі түсініктерін 

меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән халықаралық деңгейде туризмді мемлекеттік реттеу, шетелге туристік 
сапарларды ұйымдастыруда қажет туристік формальділіктер, сонымен қатар туристердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелерін қарастырады. Білім алушыларға туристік саяхатты дайындауға және өткізуге 

байланысты, туристік компаниялардың және басқа да ұйымдардың ережелерін үйретеді. 

Пререквизиттері: Туризмология, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы. 

Постреквизиттері: Туризм маркетингі,  Халықаралық туризм географиясы, Туризмдегі тасымалдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Туристік формальділіктер және туризмдегі қауіпсіздік  жолдарын түсінеді; 

B. Туристерге туристік сапарларды ұйымдастыруда қажет туристік формальділіктер мен туристердің 

қауіпсіздігін  қамтамасыз ету жолдарын анықтай алады; C.  Туристік  қызметті жоспарлау, туристік құжаттарды 

құрастыру және туристік  қызметті жобалау дағдыларын ұсынады;D. Елдерінің шекарасын өтудегі туристік 

формальділіктер және туризмдегі қауіпсіздік ережелерін меңгерту. E. Пәнді оқыту барысында туристік 

формальділіктер (кедендік және визалық ережелердің) жиі өзгеріп тұратындығына бағдар жасай отырып 
пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Жеке турлардың режиссурасы 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән жеке клиенттердің сұранысы бойынша бірегей турларды дамыту мен 

ұйымдастырудың негізгі мәселелерін зерттейді. Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушылар  жеке турлардың 

режиссерінің дағдыларын игереді, белгілі бір туристердің қажеттіліктері мен жеке мүдделеріне негізделген 

турлар қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік өнім теориясы. Туроператордың қызметіндегі туристік өнім. Іскерлік 

келіссөздердің ерекшеліктері. Серіктестермен шарттық қатынастар. Турды жасамас бұрын туристік 
компанияның жұмысын ұйымдастыру. Туристік фирманың құрылымы мен имиджі. Жеке туристік өнімді 

әзірлеу кезеңдері. Әр түрлі қызмет жеткізушілерімен келісім-шарт жасау. Тур бағдарламаларын оның 

тақырыбына байланысты талдау. Туристік маршруттарды жіктеу белгілері. Кезең-кезеңмен жұмысты 

ұйымдастыру: турдың түпкі ойын (идеясын) әзірлеу; серіктестер мен жеткізушілерді іздеу және іріктеу, негізгі 

және қосымша қызметтер кешенін қалыптастыру, турды тәжірибелік тексеру. Туристік фирма үшін турды 

әзірлеу. Турдың схемасы. Тур құнының калькуляциясы.  

Пререквизиттері: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, Туризмология 

Постреквизиттері: Туризм инфрақұрылымы,  Туризмдегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристерге қызмет көрсету бағдарламаларын жасау және ақпараттық 

әңгімелесуді ұйымдастыру үшін, туристік бизнес бойынша әріптестермен шарттар жасауда, туристік нарықты 

маркетингтік зерттеудің түрлері мен құралдарын пайдалануда теориялық және практикалық білімді қолданады; 

В) тұтынушының сұрауларын және оларды іске асыру мүмкіндіктерін анықтай және талдай алады.С) туризм 
саласындағы зерттеу әдістерін, туристік өнімді жасау технологиясын біледі D) туристік өнімді құрумен 

байланысты білімді меңгереді, жобалаудағы басым бағыттарды анықтайды және туристік индустрияның 

талаптарына сәйкес келетін жобалаудағы басым бағыттарды біледі Е) туризм саласындағы зерттеу әдістерін 

меңгереді 

5.2  Модуль – Туризмдегі сақтандыру және анимациялық қызмет 
 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі сақтандыру қызметі 

Бағдарлама авторы: Нургазина А.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушыларға «Туризмдегі сақтандыру 

қызметі» пәнінен туризм сферасындағы сақтандыру және туристі және оның мүлкін сақтандыру жолдарын 

соның ішінде өмірін және денсаулығын сақтандыру, туристік фирмалардың тәуекелдерін сақтандыру және т.б. 

түрлерін студенттерге меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі сақтандыру қызметі» пәні қазіргі заманғы теория мен практиканы 

ашатын мәселелер мен сақтандыру және оның құрамдас бөліктерінің ең маңызды сұрақтарын қарастырады: 

туризм саласындағы сақтандыру түрлері, сақтандыру өнімдері, сақтандырудың әртүрлі бағдарламаларының 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады;сақтандыру басталған кезде сақтандыру жағдайларын реттеуді 
ұйымдастырады.  

Пререквизиттері: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы.  

Постреквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Экскурсиятану, Туризмдегі виза және брондау қызметі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризмдегі сақтандыру қызметінің ерекшеліктерін түсінеді;В. Туризмдегі  

түрлі сақтандыру қызметінің тиімді түрлерін анықтай алады;С. Туризмдегі сақтандыру қызметін  тиімді 

сараптайды;D.Туризмдегі сақтандыру қызметі бойынша  сақтандыру түрлерің меңгереді;E.Туристік сапарларда 

туристік сақтандыру қызметін пайдалана алады. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі анимациялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің  ойын- сауық индустриясы мен анимациялық қызметері туралы 
жалпы түсінік қалыптастыру, анимациялық менеджменттің күрделі  ілімдерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән білім алушылардың қонақжайлылық және туризм саласындағы анимациялық 

іс-әрекеттің сипаты мен сипаттамалары туралы білім жүйесін қалыптастырады, туризм және қонақжайлылық 

жүйесінде анимациялық іс-әрекеттің түрлерін енгізеді, іздеу технологиясының дамуына ықпал етеді және 

анимациялық бағдарламаларды жасау үшін қажетті ақпаратты таңдайды, сценарий және анимация дағдыларын 

қалыптастырады. Туристік анимацияның негізгі ұғымдары, анимациялық қонақүй менеджменті. Қонақүй 

менеджментінде басқарылатын ішкі жүйенің сипаттамалары, қонақүй анимациялық бағдаламалардың мысалы. 

Қонақүйлердегі балалар анимациясы, туристік анимациялық қызметтегі құмар ойындар бизнесі 

Пререквизиттері: Туризмология, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Туризм инфрақұрылымы,  Туризмдегі маркетинг 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іскерлік байланыстардың тұлғааралық, ұйымдастырушылық және  топтық 
түрлерін саралау және жобалау әдістерін білу және түсіну; В) іскерлік қарым қатынастың психологиялық 

аспектілері; С) іскерлік қатынас құралдарын қолдану арқылы  заманауи  келіссөз процессін ұйымдастыру, 

барабар іскери байланысты құра білу; D) Туристік қызмет саласындағы мамндар даярлауды жетілдіруге 

бағытталған байланыстың практикалық дағдыларын қалыптастыру мүмкіндіктерінің болуы; Е) алынған білім 

және дағдыларды  практикалық қызметте жетілдіру. 

 

6.1 Модуль – ГАЖ және академиялық адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Мәдениеттану 

Постреквизиттері: Философия 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну B) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 
болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C) Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды жасай білу. 

D) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу E) Құжаттарды, 

эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі ГАЖ және навигация 

Бағдарлама авторы: Абдуллина Ақжүніс Гафуровна 

Курсты оқытудың мақсаты: туризм саласында географиялық ақпараттық жүйенің теориясы мен практикасы 

дағдыларын, білімі мен біліктілігін қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән білім алушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін, оларды зерттеу және басқару 

мақсатында нақты әлем объектілерінің кеңістіктік моделін құру қабілетін қалыптастырады. Пән геоақпараттық 

технологиялар саласындағы білім алушылардың  базалық білімін бекітеді және кеңейтеді, геоақпараттық 

жүйелер класының қазіргі заманғы туризм саласындағы бағдарламаларымен жұмыс істеудің практикалық 

дағдыларын бекітеді және жетілдіреді, белім алушыларды геоақпараттық технологиялар саласындағы жаңа 

жетістіктермен таныстырады. Геоақпараттық технологиялар туралы түсінік. Геоинформатика - ғылым, 

технология, индустрия. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Зерттеу облыстары және басқа ғылымдармен 

байланысы. ГАЖ эволюциясы және ГАЖ қолдану саласы. ГАЖ құрылымы және түрлері (жіктелуі). 
Геоақпараттық жүйелердің жалпы құрылымы. Геоақпараттық жүйелердің жіктелуі. Геоақпараттық жүйелердің 

құрамды бөліктері. Пайдаланылатын деректер моделі бойынша ГАЖ түрлері. ГАЖ жұмыс істейтін 

компьютерлік платформа бойынша ГАЖ түрлері. ArcGIS бағдарламасының функциясы. ГАЖ-дағы деректерді 

ұйымдастыру. ГАЖ-бен жүзеге асырылатын операциялар. ГАЖ функциялары.  

Пререквизиттері: Туризмология, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Этнотуризм, Мұражайтану, Қонақ үй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Географиялық ақпараттық жүйелер мен технологиялар туралы 

анықтамалар мен ұғымдарды; картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда 

құрастыру, редакциялау, жариялауға дайындау әдістерін; жалпы географиялық және тақырыптық карталар, 

атластар мен басқа картографиялық суреттерді дәстүрлі аналогтық және цифрлық нысандарда құрастыру, 

редакциялау, жариялауға дайындау әдістерін біледі. В) ақпаратты жинау, сақтау және талдау үшін 

геоақпараттық жүйелерді пайдалануды меңгереді; карталардың түрлері мен типтерін құрастыра алады. С) 
Карталарды жасау үшін алынатын сандық мәліметтерді саралап, талдай алад; бағдарламалық қамтамасыз ету, 

компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістерін талдай алады. D) ГАЖ-дың мүмкіндіктерін игереді, нақты 

географиялық ақпараттық жүйелерімен өзіндік жұмыс жүргізе алады, ГАЖ-ортасында жұмыс жасауды 

меңгереді. E) ГАЖ мүмкіндіктерін талдай отырып, географиялық зерттеулердегі маңызына баға бере алады; 

ArcGIS бағдарламасының функцияларын бағалай алады. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу. 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 
техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне 

қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық 

жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі 

талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен 

жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі 

әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу 
техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан 

сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру 

түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Ақпараттық коммуниакациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Туристік бизнестегі жарнама ақпараттық қызмет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 

оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 
басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді. Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

6.2 Модуль – Навигация және бизнес негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 
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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: Туристік навигаторларды жасақтау 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән білім алушылардың жеке мүдделері, жоспарлары, талғамдары, сонымен 
қатар ағымдағы мәдени оқиғалар контекстінде белгілі бір маршрутта бағдарлануға мүмкіндік беретін 

бағдарлама мен қосымшаларды жасау дағдыларын қалыптастырады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік навигация жүйесі.Навигациялық белгілердің мысалдары. Туристік 

ақпараттық-іздеу жүйелері «Туры.ру», «Ехать!», «TourIndex», «Bronni», «Слетать». Мақсаты, функционалдық 

мүмкіндіктері. Туристік нарық қатысушыларының өзара іс-қимыл схемасы. «Туры.ру» туристік жүйесі 

мысалындағы ақпараттық-іздеу жүйелерінің жұмысы. Ақпараттық-іздеу жүйелеріндегі қонақ үй каталогтары. 

"Навигатор" туристік ақпараттық жүйесі. Туристік жорықты ұйымдастыру және өткізу кезеңдері. 

Пререквизиттері: Туризмология, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Этнотуризм, Мұражайтану, Қонақ үй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 

пайдалана отырып, кәсіби қызметте практикалық міндеттерді шешу кезінде теориялық білім мен жұмыс 
дағдыларын қолдана алады; В) ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратты басқару құралы ретінде 

компьютермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгереді.С) туристік құжаттаманы жасау және онымен 

жұмыс істеу және туристік қызметтерді жобалау дағдыларын меңгереді Д) туристік қызметте заманауи 

геоақпараттық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды (офистік және арнайы) пайдалану дағдысы 

бар);Е) туристік объектілердің орналасу ерекшеліктерін сипаттайды; 

 

7.1 Модуль – Туристік өлкетану және философия 

 

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

Пәннің атауы: Туристік дестинациялардың виртуалды имиджі 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Пән белгілі бір елді мекеннің кескіні мен аңызын жасау әдістерін зерттейді, 

оның айналасында дизайн, айдентика, ақпараттық қамту, түрлі оқиғалар мен туристік қызмет түрлері 

қалыптасады. Пәнді зерделеу нәтижесінде білім алушылар кеңістіктің бренд-менеджерінің дағдыларын игереді, 

туристерді тарту аумағының бірегейлігі мен туристік бағыттардың бәсекеге қабілеттілігін анықтайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік саланың имиджін зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері. 

Туристік сала имиджі және оның компоненттері туралы түсінік. Туристік саланың имиджін дамыту және 

қалыптастыру технологиялары. Туристік дестинация ретінде аймақтың имиджін қалыптастыру мен 

жылжытудағы қоғаммен байланыс технологиялары. Туристік бағыт ретінде аймақтың имиджін қалыптастыру 

процесінің ерекшеліктері. Туристік дестинация ретінде өңірдің имиджін құруда және ілгерілетуде 

жұртшылықпен байланыс құралдарын пайдалану тиімділігі. 

Пререквизиттері: Туризмология,Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы  

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристерге қызмет көрсету бағдарламаларын жасау және ақпараттық 

әңгімелесуді ұйымдастыру үшін, туристік бизнес бойынша әріптестермен шарттар жасауда, туристік нарықты 

маркетингтік зерттеудің әртүрлі түрлері мен құралдарын пайдалануда теориялық және практикалық білімді 

қолданады;В) туристік қызметті бизнес жоспарлау дағдыларын меңгереді; С) туристік құжаттаманы жасау және 

онымен жұмыс істеу және туристік қызметтерді жобалау дағдыларын меңгереді; Д) туристік қызметте заманауи 

геоақпараттық технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды (офистік және арнайы) пайдалану дағдысы 

бар);Е) өңірдің туристік дестинациясының имиджін қалыптастыру ерекшеліктерін сипаттайды; 
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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 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, 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. 

 

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, Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары. 

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: Халықаралық туризм географиясы 

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: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология  

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы, Туризмдегі тасымалдау қызметі 

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; 
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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. 

7.2 Модуль – Агротуризм және туризм географиясы 

 

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

Пәннің атауы: Агротуризм 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді әлемдегі, Қазақстандағы, Ақтөбе облысының аумағында 

агротуризм бизнесін ұйымдастырудың және басқарудың теориялық және практикалық бағыттары, негізгі даму 

тенденциялары, қызмет көрсетудегі басқа бағыттар арасында агротуризм қызметін анықтау, енгізу туралы 

білімдер ала отырып, агротуризмнің ерекшеліктерімен және оны ұйымдастырудың әдіснамасымен таныстыру. 

студенттерді ауыл өмір салтына баулу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Агротуризм» пәні білім алушыларда агротуризм саласында кәсіпкерлік қызметті 

жүргізу және агротуризм ұсыныстарын қалыптастыру үшін қажетті білім, білік және дағды жүйесін 
қалыптастырады, білім алушыларды агротуризмнің ұғымдық аппаратымен таныстырады; агротуризм түрлері 

мен формаларын зерттейді; агротурөнімді әзірлеу саласында білім қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Туризмология,Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы  

Постреквизиттері: Халықаралық туризм географиясы, Топография негіздері және жергілікті жерді бағдарлау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.агротуризмнің тұжырымдамалық аппаратын, оның түрлері мен 

функцияларын, агротуризмнің негізгі мақсаттарын - әлемдегі, Ресейдегі агротуризмнің қалыптасу және даму 

тарихын, Қазақстандағы агротуризмнің даму ерекшеліктері мен болашағы туралы біледі. В.агротуризм іс-

шараларының формаларын, түрлерін және түрлерін анықтайды; С.талдау индустриясындағы кәсіпорындардың 

қызметінде талдау, іздеу, модельдеу және сындарлы шешімдер қабылдау әдістерін қолдана алады, туристік 

индустрияның талаптарына сәйкес келетін жаңа туристік жобаларды әзірлейді, жобалау кезіндегі басым 

бағыттарды анықтайды, қажетті нормативтік-техникалық құжаттама жасайды; D. маршрутта алғашқы 
медициналық көмек көрсетудің практикалық дағдыларына ие; агротуризм маршруттары бойынша толық 

топтар; электрондық поштаны, Интернетті пайдалану - қызметтерді көрсетуге келісімшарттар жасау, 

тартымдылықтың негізгі факторларын пайдалану дағдылары, оның ішінде туристік өнімді жасау кезінде табиғи 

және басқа ресурстардың болады; E. туристік нарықты ақпараттандырудың негізгі құралы ретінде негізгі 

ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді пайдалану; - тәуелсіз шығармашылық жобаны құру түрінде алған 

білімдерін, Қазақстандағы агротуризм ресурстарын бағалау қабілеттерін практикада қолданады. 

 

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

Пәннің атауы: Этнотуризм 

Бағдарлама авторы: Нургазина А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Этнотуризм туризмі саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды 
қалыптастыру, оларды практикалық қызметте қолдануға дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән  білім алушылардың этнографиялық туризм саласындағы білімін 

қалыптастырып, оның туристік іс-әрекеттің басқа түрлері арасында оның мүмкіндіктерін ашады. Сонымен 

қатар, этнографиялық туризмнің ерекшеліктері мен ерекшеліктерін ашады, этнографиялық туризмнің қазіргі 

жағдайын зерттейді, этнографиялық тақырыптар бойынша экскурсиялар жасау және өткізу дағдыларын 

қалыптастырады 

Пререквизиттері: Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, Туризмология. 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Этнотуризм саласы бойынша туристік-өлкетану жұмыстарының түрлерін 

ұйымдастыру мен өткізуге ерекше назар аудара алады; В) Туристік-өлкетану шараларын  ұйымдастыру мен 

өткізе алады, туристік өнімді құра алады;С) Туристерге этнотуризм түрлерін және тұтынушының сұрауларын 

және оларды іске асыру мүмкіндіктерін анықтай және талдай алады.D)  Туризм саласындағы зерттеу әдістерін, 
туристік өнімді жасау технологиясын біледі;E) этнографиялық туризмнің ерекшеліктерін меңгереді 

 

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

Пәннің атауы: Мұражайтану  

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Музей тарихы, құрылымы мен қызметі, музейтанудың обьектісі, әдістерін 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұражайтану  - арнайы пән бола отырып, музей ісі практикасының теориялық 

және ғылыми-әдістемелік негіздерін құрады,оның тарихи тәжірибесін жинақтайды. Пән білім алушыларда 
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мәдени-танымдық туризмді ұйымдастырудағы тарихи мұралардың маңызы туралы, мұражайлардың пайда 

болуы және тарихи нысандары туралы, туризм менеджерін кәсіби даярлауды жетілдіру үшін қажетті 

мұражайтану проблемалары мен мәні туралы тұтас түсінік қалыптастырады. 

Қазақстан өлкесіндегі жергілікті өлкетану мұражайларының экспонаттар құрамының маңызы жайлы, оларды 

алдағы зерттеу жұмыстарына қолдана білу әдіс-тәсілдері, теориялық және практикалық мағлұматтар.  

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Экскурсиятану, Мектептегі туристік-өлкетану жұмыстары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. «Мұражай» ұғымын, музей ісін ұйымдастыру ерекшеліктерін, қызметі  
мен оның Қазақстанда даму кезеңдерін білу; В. Өзінің кәсіби қызметінде мұражайдың түсінік аппаратын, 

нормативтік құқықтық актілерді  практикада пайдалану. С. Музей бойынша іргелі білімдерді қолдану қабілеті. 

Д. Мұражайтану бойынша алған білім-біліктерін  ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. Е. Материалды 

жүйелі баяндау іскерлігі; өзіндік ғылыми ізденістің нәтижелерін (баяндама, эссе, коллоквиум, мәнжазба т.б. 

түрінде) ұсына білу іскерлігі.  

6В11101 – ТУРИЗМ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент 

 
Пән коды Пәннің атауы 
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4.1. Модуль - Туризмдегі ГАЖ және менеджмент, 34 кредит 

ЖБП МК Fil 1107 Философия 2 5 

БП ТК ММ 1205 МІСЕ- менеджмент 2 4 

БП ЖК Tur 2206 Туризмология 3 5 

БП ТК DTM 2207 Дүниежүзінің табиғи мұралары 3 5 

ЖБП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК ZhTR 2208 Жеке турлардың режиссурасы 3 5 

БП ТК TI 2209 Туризмдегі инфрақұрылым 4 5 

4.2. Модуль – Анимациялық қызмет және менеджмент, 34  кредит 

ЖБП МК Fil 1107 Философия 2 5 

БП ТМ TМ 1205 Туризм менеджменті 2 4 

БП ЖК Tur 2206 Туризмология 3 5 

БП ТК АОТRP 2207 Ақтөбе облысының туристік- рекреациялық потенциалы 3 5 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК ТАК 2208 Туризмдегі анимациялық қызмет 3 5 

БП ТК ТМ 2209 Туризм маркетингі 4 5 

5.1. Модуль - Туристік- өлкетану және шетел тілі, 15 кредит 

БП ТК ТОZhN 2210 Туристік- өлкетану жұмыстарының негіздері 3 5 

БП ТК TKBShT 2211 Туризмдегі кәсіби- бағытталған шетел тілі 4 5 

БП ТК HTG 2212 Халықаралық туризм географиясы 4 5 

5.2. Модуль – Этнотуризм және шет тілі, 15  кредит 

БП ТК Etn 2210 Этнотуризм 3 5 

БП ТК TShT 2211 Туризмдегі шет тілі 4 5 

БП ТК TG 2212 Туризм географиясы 4 5 

6.1. Модуль – Рекреациялық ресурстар және қонақ үй ісі, 20 кредит 

БП ТК KSh 2213 Қонақүй шаруашылығы 3 5 

КП ЖК KKTKE 2301 Қызмет көрсету және  туризмдегі  кәсіби этика 4 5 

КП ЖК KTTME 2302 Қазақстанның табиғи  және тарихи- мәдени ескерткіштері 4 5 

КП  Өндірістік практика 4 5 

6.2. Модуль- Тарихи ескерткіштер және курорт ісі, 20 кредит 

БП ТК KI 2213 Курорттық іс 3 5 

КП ЖК KKTKE 2301 Қызмет көрсету және  туризмдегі  кәсіби этика 4 5 

КП ЖК KTTME 2302 Қазақстанның табиғи  және тарихи- мәдени ескерткіштері 4 5 

КП  Өндірістік практика 4 5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 
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4.1. Модуль - Туризмдегі ГАЖ және менеджмент 

 

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

Пәннің атауы: Туризмология 

Бағдарлама авторы: Сергеева А. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туризмологияны оқу барысында білім алушылар туризмді кеңiстiк және 

әлеуметтiк-экономикалық  көріністердің бірі  ретiнде анықтайды. Шаруашылық кешенінің маңызды ірі күрделі 

салаларының бірі – туризм сферасының аумақтық ұйымдастырылуының ғылыми және практикалық 
негіздерімен білім алушыларды  таныстыру және туризмнің кеңістік және әлеуметтік-экономикалық құбылыс 

ретінде қазіргі теориясы беріледі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Туризмнің теориялық негіздері. Туристік іс-әрекет. Туризм туралы түсінік. 

Туризм түрлері мен формалары. Экскурсия түрлері. Туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесі.   

Пререквизиттері: Туризм тарихы, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы 

Постреквизиттері: Туризмнің ғылыми негіздері, Туризмдегі сақтандыру қызметі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Туризм түрлерімен және формаларымен туристік-өлкетану жұмыстарын 

талдай біледі. Экскурсия түрлері, туристік-экскурсиялық жұмыстарды өткізу әдістемесін меңгерген.  

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 
Курсты оқытудың мақсаты: туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың 

шектес салаларымен байланысын зерттеу нәтижесіндегі пайда болатын білімдерді жалпылау, студентке  

Қазақстан  туризмінің  инфрақұрылымының  даму жағдайларын және осы үрдіске кедергі болатын 

факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курстың негізгі ұғымдарын біледі, 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. 

«Туризмдегі  ифрақұрылым» курсы  «Туризм» мамандығы студенттерінің таңдауы бойынша  3-курста 

оқытылады. Бұл курста туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас кәсіпорындардың біртұтас 

кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қарастырылады. 

Пререквизиттері: Туризм тарихы, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы. 

Постреквизиттері: Туризмнің ғылыми зерттеу негіздері, Туризмдегі тұрақты даму.Туристік дестинациялардың 

виртуальды имиджі.     

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін талдай білледі; Ұлттық 

туристік әкімшіліктердің және туризм саласындағы кәсіпорындардың туристік инфрақұрылымды дамыту 

бойынша қызмет тәжірибесін жинақтау дағдысын меңгереді В. Халықаралық қызметтер саудасының неғұрлым 

серпінді дамып келе жатқан нысандарының бірі ретінде туризм индустриясының орнын анықтайды; - туризм 
инфрақұрылымын дамыту міндеттерін; - инфрақұрылымның құрамдас элементтерін біледі, түсінеді. С. 

Қазақстандық туристік нарықтың ерекшелігін ескере отырып, республикадағы туризм инфрақұрылымын 

дамыту проблемаларын бағалайды; туристік инфрақұрылым кәсіпорындарының типтері арасындағы ішкі 

байланыстарды құрылымдау және анықтайды D. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін, туристік 

қызметті дамытудағы инфрақұрылымның рөлі мен маңызын талдайды Е. "Халықаралық елдердегі Туризмдегі 

Инфрақұрылым" бағыттары индустриясының әдістері бойынша бойынша талдамалық баяндамалар жазады. 

 

4.2. Модуль – Анимациялық қызмет және менеджмент 

 

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

Пәннің атауы: Ақтөбе облысының туристік - рекреациялық потенциалы 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г. Ж. 
Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе облысының туристік рекреациялық потенциалының құрылымын, 

құрамын, туристік- рекреациялық ресурстардың түрін оқып- үйрену. 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. Ақтөбе облысының туристік рекреациялық потенциалының құрылымы, құрамы. Туристік- 
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рекреациялық ресурстардың түрі. Туристік рекреациялық ресурстардың қасиеттері, ерекшеліктері. Табиғи 

рекреациялық ресурстар.Табиғи мұра.Тарихи және мәдени ескерткіштер. Табиғи және әлеуметтік 

экономикалық рекреациялық ресурстардың сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Туристік-рекреациялық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ақтөбе облысының туристік рекреациялық потенциалының құрылымын, 

құрамын, туристік- рекреациялық ресурстардың түрін оқып үйренеді. Табиғи және әлеуметтік экономикалық 

рекреациялық ресурстарды сипаттайды; В. Практикада жергілікті жердің туристік мүмкіншіліктері туралы 
білімдерін қолданады, ресурстардың рөлі мен маңызын анықтайды; С. Аймақтың табиғи, шаруашылық тарихы 

салыстырмалы түрде талдайды, білімдерін туризм саласында қолданады. Д. Рекреациялық аймаққа сипаттама 

береді, ерекшеліктерін анықтайды; Е. Рекреациялық және географиялық білімдерді кәсіби іс- әрекетінде 

қолдана біледі. Тақырыптық карталармен жұмыс жасайды.  

 

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: Қызмет көрсету және  туризмдегі  кәсіби этика 

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. 
 

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: Туристік қызметті ұйымдастыру, Агротуризм 

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. 

 

5.1. Модуль- Туристік- өлкетану  және шетел тілі 

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

Пәннің атауы:Туризмдегі кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы Нургазина А. С. 

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 деңгейін жоғарлату үшін келешек мамандардың 

кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырудың маңызы зор. 

«Туризмдегі кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты білім алушыларды бағдарламамен 
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қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, 

лексикалық және құрылымдықты қолдану әдістерін зерттейді.    

Пререквизиттері: Туризм тарихы. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. 

Постреквизиттері: Туризмнің ғылыми зерттеу негіздері. 

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 анықта отырып, туризмдегі саяхаттар қауіпсіздігін біледі. 

Шетелге баратын туристік топ басшысы, оның міндеті мен жауапкершілігімен қатар саяхаттар қауіпсіздігін 
үйренеді. 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 

 

5.2. Модуль – Этнотуризм және шет тілі 

 

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

Пәннің атауы:Туризмдегі шет тілі 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беру блогының пәні ретінде Кәсіби бағытталған шет тілі күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін жалпы қабылданған Халықаралық деңгейлік 

жүйе негізінде табиғи және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылардың 
мәдениаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Маманның кәсіби құзырлық деңгейін жоғарлату үшін келешек мамандардың 

кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырудың маңызы зор. 

«Туризмдегі шет тілі» курсының негізгі мақсаты білім алушыларды бағдарламамен қарастырылған 

тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, лексикалық 

және құрылымдықты қолдану әдістерін зерттейді.    

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Туристік қызметті ұйымдастыру (ағылшын тілін игерумен) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А әртүрлі жалпы және оқу, кәсіби тақырыптарға коммуникацияны жүзеге 

асыра алады;В оқуға, бос уақытқа және болашақ мамандыққа қатысты зерттелген тақырыптарға әдеби норма 

шегінде нақты айтылған сөздердің негізгі ережелерін түсінеді;С сөйлемдегі сөздерді ауызекі және жазбаша 
тілде дұрыс біріктіре алады;Д әр түрлі жағдайларда бейресми және ресми сөйлеуді ажыратады;Е оқиғалардың 

реттілігін жазбаша баяндайды, таныс тақырыптарға қарапайым байланысты мәтіндерді жазады; 

 

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

Пәннің атауы:Туризм географиясы 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

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: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Экскурсиятану. Туризмдегі start up жобалар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризм туралы, қазіргі туризмнің классификациясы, туризмнің белсенді 

түрлері туралы түсінік болады; туристік құрал-жабдықтарды, туристік маршруттар, жорықтарды 

ұйымдастырады 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 ұйымдастырады және жүргізе алады, туристік терминдерді 

практикада пайдаланады.Е. Түрлі территорияларға туристік сипаттама бере алады.  

 

6.1. Модуль – Рекреациялық ресурстар және қонақ үй ісі 

 

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. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар 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. 

"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 

Постреквизиттері: Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қонақ үй шаруашылығын 

ұйымдастыру туралы түсінікке ие, туристік ұйым базасында маркетингтік қызметті ұйымдастыра алады; В. 

персоналды басқару жүйесін, туристік қызметті бизнес-жоспарлау, туристік құжаттамамен жұмыс жасау және 
туристік қызметтерді жобалау, қонақ үй шаруашылығының ерекшеліктері туралы біледі; С. Кәсіпкерлік 

саласында сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру теориясын, қызмет көрсету саласының қызметкерлері мен 

тұтынушылар арасында туындайтын өзара қарым-қатынастар маркетингін түсінеді; Д. Қызмет көрсетудің 

ұлттық, өңірлік, этикалық, демографиялық және табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, сервистің 

теориясы мен тәжірибесін түсінеді; Е. 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:Қызмет көрсету және туризмдегі кәсіби этика 

Бағдарлама авторы: Шумақова Гүлнұр Жасулановна  
Курсты оқытудың мақсаты: «Қызмет көрсету және туризмдегі кәсіби этика» 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: Пән білім алушыларда мораль проблемаларына, оның тарихи типтерін зерттеуге 

қызығушылықты дамытады, туризм саласында мораль дамуының қарама-қайшылықтарын түсінуге ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушыларда этикалық кеңістіктегі мәдениет пен іскерлік этика орнының маңызды 

элементтері ретінде адамгершілік пен мораль туралы тұтас түсінік қалыптасады; іскерлік этика қалыптасуының 

тарихи кезеңдері туралы білім жүйесі қалыптасады «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  

Постреквизиттері: Туристік қызметті ұйымдастыру (ағылшын тілін игерумен) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А Әр түрлі пайымдауларды жүргізуге және дискуссияға түседі; В көпшілік 

алдында сөйлеуге дағдысы қалыптасқан, қабілетті болады ; Туристік қызмет көрсету барысында ұйымдық және 

тұлғааралық коммуникациялық дағдыларды тиімді қолдана алады; С Туристік кәсіпорындарда тұтынушыларға 

қызмет көрсету формалары мен әдістерін тәжірибеде жетік атқара біледі; D Курс бойынша объектілердің 

деректер банкін қалыптастыра алады, оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей алады; БАҚ 

әдебиеттерін, материалдарын қолдана біледі,Е болашақ оқытушылық қызметте оқытудың меңгерген 

дағдыларын қолданады. 

 

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

Пәннің атауы:Қазақстанның табиғи және тарихи- мәдени ескерткіштері 

Бағдарлама авторы: Әбденов А.Ж. 

Курстың оқытудың мақсаты: Қазақтың тарихи-мәдени және сәулет ескерткiштерi туралы және айрықша 

маңызы бар мұраларды сақтау мен қалпына келтiру шаралары туралы мағлұмат беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында білім алушылар 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 
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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. Қазақстандағы тарихи-мәдени 

ескерткіштерге сипаттама. Архитектуралық ескерткіштер. Көне замандағы қалалар. Қазіргі заманғы қалалардың 

сәулет өнері. Батыс Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Солтүстік және Орталық Қазақстанның  

тарихи-мәдени ескерткіштері. Оңтүстік Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері. Шығыс Қазақстанның 

тарихи-мәдени ескерткіштері. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық мұражайы. Еліміздегі  тарихи-
мәдени ескерткіштердің туризмдегі рөлі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Этнология. Туристік өлкетану жұмыстарының негіздері 

Постреквизиттері: Экскурсиятану. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы тарихи-мәдени ескерткіштерге сипаттама жасай біледі; В. 

Көне замандағы қалалармен танысады; С. Архитектуралық ескерткіштердің құрылымын анықтауға 

дағдыланады; Д. Еліміздегі тарихи-мәдени ескерткіштердің туризмдегі рөлін анықтауға дағдыланады;С. Қазіргі 

заманғы қалалардың сәулет құрылыстарының бағыттарын меңгереді; Қазақстанның тарихи-мәдени 

ескерткіштерін туристік бағытта қолдануды үйренеді. 

 

6.2. Модуль- Тарихи ескерткіштер және курорт ісі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы:Курорттық іс 

Бағдарлама авторы: Айгужина С. У. 

Курсты оқытудың мақсаты:  демалыс аймақтарының түрлерін оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курорттық іс туралы кешенді түрде 

түсініктеме береді; туристік іс- әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін 

қалыптастырады, дамытады. Курорттық іс тарихын, өз өлкесінің емдік туризм мүмкіндіктерін, курорттық іс 

саласындағы емдік туризм жұмыстарын, өз өлкесінің емдік туризм табиғатын  зерттейді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризмнің арнаулы түрлері 

Постреквизиттері: Туристік қызметті ұйымдастыру (ағылшын тілін игерумен) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Туристік өнімнің сипаттамаларын, туристік кәсіпорынның құрылымын, 

туристік инфрақұрылымның негізгі сипаттамаларын біледі, Қазақстанның туристік инфрақұрылымының даму 
ерекшеліктерін біледі. типологияларды, қонақ үйлердің классификациясын, қонақ үйлердегі қызмет көрсету 

технологиясын біледі.В. Туризм индустриясының объектілері туралы, жарнама түрлері, қонақ үйлердегі 

туристік қызмет түрлері мен түрлері туралы білімдерін практикада қолданады.C. Туристік инфрақұрылымды 

бағалау мүмкіндігі.D. туристік бизнес кәсіпорындарымен келісім-шарт жасау саласындағы мәселелерді 

қарастырады; туристік серіктестермен жұмысты жоспарлау мен ұйымдастырудағы өзгерістер.E. Туристерді 

қабылдау мен жөнелтуді ұйымдастыру, қонақ үйлердегі жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру саласында 

жұмыс істейді. 

6В11101 – ТУРИЗМ  
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8 Модуль – Туризм және кәсіби шетел тілі, 15 кредит 

БП ЖК TM 3213 Туризм маркетингі 5 5/5 

БП ЖК Eks 3214 Экскурсиятану 5 5/5 

КП ЖК TKBShT 3302 Туризмдегі кәсіби-бағытталған шетел тілі 5 5/5 

9.1  Модуль – Туризмдегі ақпараттық қызмет және рекреация, 15 кредит 

БП ЖК TBZhAK 3215 Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет 5 5/5 

КП ТК RG 3303 Рекреациялық география 5 5/5 

КП ЖК  KI 3304 Курорттық іс 5 5/5 

9.2 Модуль – Туризм және курорттық іс, 15 кредит 

БП ЖК TBZhAK 3215 Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет 5 5/5 

КП ТК KRR 3303 Қазақстанның рекреациялық ресурстары 5 5/5 

КП ЖК KI 3304 Курорттық іс 5 5/5 

10.1 Модуль – Халықаралық туризм және визалық құжаттар, 15 кредит 

БП ЖК HTG 3216 Халықаралық туризм географиясы 5 5/5 
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КП ТК  TVBK 3305 Туризмдегі виза және брондау қызметі 5 5/5 

БП ТК TMI 3217 Туризмдегі мейрамхана ісі 5 5/5 

10.2 Модуль – Туристік ресурстар және туризм географиясы, 15 кредит 

БП ЖК HTG 3216 Халықаралық туризм географиясы 6 5/5 

КП ТК TKR 3305 Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу 6 5/5 

БП ТК TI 3217 Тамақтану индустриясы 6 5/5 

11.1 Модуль – Бизнес және цифрлық технологиялар, 15 кредит 

КП ЖК АZh 3306 Академиялық жазу 6 5/5 

КП ТК TI 3307 Туризмдегі инфрақұрылым 6 5/5 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

11.2 Модуль -  Туристік бизнес және инфрақұрылым, 15 кредит 

КП ЖК АZh 3306 Академиялық жазу 6 5/5 

КП ТК KI 3307 Көлік инфрақұрылымы 6 5/5 

БП   Өндірістік практика 6 5/5 

 

8Модуль  – Туризм және кәсіби шетел тілі 

 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Экскурсиятану 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

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.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар 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.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:  Мамандыққа кіріспе,Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстанның экскурсиялық істің ерекшіліктері, даму жағдайлары мен 

болашағы жөнінде. Жеке текстерді құрастырады, экскурсиялық объектілерді іріктейді және зерттейді; В. 

Туристік-экскурсиялық кәсіпорында гид-экскурсия жүргізуші функцияларын орындайды (кәсіби дәрежесі 
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сәйкес болған жағдайда). С. Әртүрлі экскурсияларды өткізу әдістемесін; Экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру 

әдістерін. Экскурсия ісінің ерекшелігін, теориясын біледі және түсінеді;D. Экскурсияның тақырыбы бойынша 

әдістемелік, өлкетану, тарихи және басқа да экскурсия тақырыбы бойынша «Литер-тур» таңдай біледі, 

экскурсиялық нысандарды таңдайды және зерттейді, Көлік және жаяу жүру экскурсияларының 

маршруттарының сызбаларын құрады, әр түрлі тақырыптарға экскурсиялар үшін жеке мәтіндер мен 

технологиялық карталар құрастырады.Е. Объектілерді көрсету және олар туралы әңгімелердің әдістемелік 

тәсілдерін таңдайды және анықтайды, тәжірибеде этипремаларды кәсіби пайдалану, туристік-экскурсиялық 

кәсіпорында экскурсовод қызметін орындайды ( тиісті біліктілігі болған жағдайда), Қазақстанда экскурсиялық 
істі насихаттайды. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беру блогының пәні ретінде Кәсіби бағытталған шет тілі күнделікті 

және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін жалпы қабылданған Халықаралық деңгейлік 

жүйе негізінде табиғи және әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы мамандықтар бойынша білім алушылардың 

мәдениаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Маманның кәсіби құзырлық деңгейін жоғарлату үшін келешек мамандардың 

кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы кәсіби шет тілін қалыптастырудың маңызы зор. 

«Туризмдегі кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты білім алушыларды бағдарламамен 
қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, 

лексикалық және құрылымдықты қолдану әдістерін зерттейді.    

Пререквизиттері: Шетел тілі, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әртүрлі жалпы және оқу, кәсіби тақырыптарға коммуникацияны жүзеге 

асыра алады;В) оқуға, бос уақытқа және болашақ мамандыққа қатысты зерттелген тақырыптарға әдеби норма 

шегінде нақты айтылған сөздердің негізгі ережелерін түсінеді;С) сөйлемдегі сөздерді ауызекі және жазбаша 

тілде дұрыс біріктіре алады; Д) әр түрлі жағдайларда бейресми және ресми сөйлеуді ажыратады; Е) 

оқиғалардың реттілігін жазбаша баяндайды, таныс тақырыптарға қарапайым байланысты мәтіндерді жазады; 

 

9.1  Модуль – Туризмдегі ақпараттық қызмет және рекреация 
 

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

Пәннің атауы: Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет 

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: Пән жарнамалық қызметтің қыр-сырымен, жарнама хабарламаларын құрудың 

негізгі дағдыларымен, жарнама таратудың түрлі құралдарын пайдаланудың ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәннің мақсаты жарнамалық өнімдерді әзірлеудің теориялық-концептуалды және тәжірибелік мәселелерін, 
жарнамалық науқандарды жоспарлау және өткізу, олардың тиімділігін бағалау және қазіргі жарнамалық-

ақпараттық қызметке көзқарастың үйлесімді жүйесін қалыптастыру болып табылады.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 

Постреквизиттері: Туризмдегі мейрамхана ісі, Дүниежүзінің туристік аймақтары.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызметтің туризмдегі 

маркетингін, басқа ғылымдармен байланысын, зерттеу заңдылықтарын, туристерді тартуға және олардың 
назарын ұстап қалады;В. 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;С. Туристік қызметте заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдаланады;D. Қолданбалы бағдарламаларды (кеңсе және арнайы) пайдаланады;Е. Туризм 

нысандары мен түрлерін тапсырыс берушіге ұсынуды үйренеді 

 

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

Пәннің атауы: Рекреациялық география 

Бағдарлама авторы: Нұргазина А.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту барысында студенттерге теориялық білімдерді меңгерту, Дүние 

жүзі және Қазақстан Республикасы аумағындағы туристік-рекреациялық ресурстардың түрлерін, жіктелуін, 

таралуын, пайдаланылуы мен қорғау шараларын таныстыру, туризмнің даму мәселелерін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар рекреациялық география саласындағы 

білім жүйесін қазіргі адамның жалпы мәдениетінің элементі ретінде меңгереді; құбылыстардың аумақтық өзара 

шарттасуын болжайтын кеңістіктік ойлау негіздерін дамытады; аумақтық рекреациялық жүйелердің дамуының 

қазіргі заманғы үрдістерін түсінеді, экономикалық және әлеуметтік география бойынша білімдерін кеңейтеді, 

қоршаған ортаға танымдық, шығармашылық белсенділікті, байқаушылықты, қызығушылықты дамытады.  
Бірінші модульде рекреациялық географияға жалпы шолу, екінші модульде рекреациялық география 

аймақтарына сипаттама беру. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Туризм менеджменті, Халықаралық туризм географиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризмді дамыту мақсатында аудандастыру, туризмді ұйымдастыру және 

туристік шаруашылықтың дамуын сипаттау дағдыларын меңгереді.В. Рекреациялық географиясы саласындағы 

негізгі түсініктер мен терминологияны,туризм түрлері таралуының географиялық ерекшеліктерін және 

жіктелуін біледі.С. Дүние жүзі және Қазақстан Республикасы аумағындағы туристік-рекреациялық 

ресурстардың түрлерін, жіктелуін, таралуын әдістерін жетік қолдана алады Д. Жеке елдер мен аудандардың 

туризмнің рекреациялық ресурстары мен туристік ағымдарына талдау жасай алады меңгереді;Е. Негізгі 

рекреациялық аудандарды саралап  рекреациялық ресурстардың құрылымын саралап, талқылай отырып бағалай 

біледі; 

 

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

Пәннің атауы: Курорттық іс 

Бағдарлама авторы: Айгужина С. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: демалыс аймақтарының түрлерін оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курорттық іс туралы кешенді түрде 

түсініктеме береді; туристік іс- әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін 

қалыптастырады, дамытады. Курорттық іс тарихын, өз өлкесінің емдік туризм мүмкіндіктерін, курорттық іс 

саласындағы емдік туризм жұмыстарын, өз өлкесінің емдік туризм табиғатын  зерттейді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризмнің арнаулы түрлері 

Постреквизиттері: Туризмдегі тасымалдау қызметі, Қонақ үй шаруашылығы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Туристік өнімнің сипаттамаларын, туристік кәсіпорынның құрылымын, 

туристік инфрақұрылымның негізгі сипаттамаларын біледі, Қазақстанның туристік инфрақұрылымының даму 

ерекшеліктерін біледі. типологияларды, қонақ үйлердің классификациясын, қонақ үйлердегі қызмет көрсету 

технологиясын біледі.В. Туризм индустриясының объектілері туралы, жарнама түрлері, қонақ үйлердегі 

туристік қызмет түрлері мен түрлері туралы білімдерін практикада қолданады.C. Туристік инфрақұрылымды 

бағалау мүмкіндігі.D. туристік бизнес кәсіпорындарымен келісім-шарт жасау саласындағы мәселелерді 

қарастырады; туристік серіктестермен жұмысты жоспарлау мен ұйымдастырудағы өзгерістер.E. Туристерді 

қабылдау мен жөнелтуді ұйымдастыру, қонақ үйлердегі жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру саласында 

жұмыс істейді. 

9.2 Модуль – Туризм және курорттық іс 

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

Пәннің атауы: Қазақстанның рекреациялық ресурстары 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге Қазақстан территориясындағы рекреациялық ресурстардың 

аудандастырылуын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақстанның  рекреациялық  ресурстары» курсы туристік пәндер кешенінде  

маңызды орын алады. Студент рекреациялық  ресурстардың табиғат зонасы бойынша таралуын, рекреациялық 

ресурстар  қорын және табиғи ресурстарды рекреациялық тұрғыдан бағалау мәселелерін жөнінде нақты 

мағлұмат алады. Курсты оқу нәтижесінде білім алушылар рекреациялық география саласындағы білім жүйесін 

қазіргі адамның жалпы мәдениетінің элементі ретінде меңгереді; құбылыстардың аумақтық өзара шарттасуын 

болжайтын кеңістіктік ойлау негіздерін дамытады; аумақтық рекреациялық жүйелердің дамуының қазіргі 

заманғы үрдістерін түсінеді, экономикалық және әлеуметтік география бойынша білімдерін кеңейтеді, 
қоршаған ортаға танымдық, шығармашылық белсенділікті, байқаушылықты, қызығушылықты дамытады. 

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Туризм менеджменті, Халықаралық туризм географиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Республика территориясындағы рекреациялық ресурстадың таралу 

заңдылығын біледі;В) Қорықтар, ұлттық парктер, саябақтарды картаға түсіре біледі;С) Рекреациялық 

зерттеулерде картографиялық әдістерді пайдалана біледі;Д) Рекреациялық ресурстардың түрлерін ажырыта 

біледі.Рекреациялық ресурс түрлеріне баға бере алады.Е) Қазақстан территориясындағы рекреациялық 

ресурстардың аудандастырылуын меңгереді. 
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10.1 Модуль – Халықаралық туризм және визалық құжаттар 

 

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

Пәннің атауы: Халықаралық туризм географиясы 

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 географиясы» пәні халықаралық туризм дамуының 

бірқалыпты еместігі және оның аумақтық (аймақтық, мемлекеттік) ерекшеліктері туралы түсінік 

қалыптастырады.  Жеке елдер мен аймақтардағы дамуы туралы түсінік қалыптастыруда маңызды орын алады. 

Халықаралық туризмнің салалық және кеңістік құрылысы, оның территориялық даму тенденциялары мен 

ерекшеліктері туралы деректерді меңгереді. Пәнді игеру үдерісі  мамандық құзыреттіліктерінің қалыптасуы мен 

дамуына ықпал етеді.   Әлемнің туристік-рекреациялық ресурстарының тән ерекшеліктерін біледі.      

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері. 

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы, Туризмдегі тасымалдау қызметі, Туризмдегі ғылыми-зерттеу 

негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын 

және шетелден туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі; В. 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; 

С. Жеке елдер мен аудандардың халықаралық туризмнің геоэкономикасын талдайды және қолданады; D. 

Туризм дамуының тарихи-әлеуметтік – экономикалық алғы шарттары, оның материалдық базасының аумақтық 

ұйымдастырылуы және әлемнің түрлі аймақтары мен елдеріндегі туристік саясатты біледі және түсінеді.Е. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі виза және брондау қызметі 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: туризмдегі визалық құжаттар мен сақтандыру полистерін рәсімдеу,брондау және 

миграциялық қызметтермен жұмыс істеуді үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі виза және брондау қызметі» - туристік формальділік (рұқсат 

құжаттарының түрлері, визалар, паспорттар және басқа да құжаттар) әдістерін, Визалық құжаттама,  оларды 

жобалау түрлері,  Шенген визасы, визасыз режим,  құжаттарды рәсімдеу тәртібі,  визаның түсінігі негізгі 

зерттеу маңызын құрайтын зерттеу курсы болып табылады.                                                                                                                                                                                                                   

Пререквизиттері: Туризм географиясы. Туризм менеджменті.Туризмдегі цифрлық технологиялар            

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде туристік формальдылықтың негізгі 
түсініктерін, визалық құжаттарды рәсімдеу ережелерін, сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін және де  

брондау қызметін білу қажет;В. Визалық құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен жұмыс істеу, елшіліктермен, 

кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын үйрену және де визалық жұмыстар 

бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша білім жүйесін қалыптастыру мүмкіндігі 

бар;С. Визалық құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен жұмыс істеу, елшіліктермен, кедендік, миграциялық 

қызметтермен жұмыс істеу, нормативтік құжаттарды, құжаттарды рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі 

мәселелерді анықтау, визалық жұмыстар бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша 

білім ала алу мүмкіндігі мол;Д. Білім беру процесінде алынған дағдыларды практикада қолданады. Атап 

айтқанда, сервистік және туристік кәсіпорындарда брондау және брондау үшін қолданбалы бағдарламалық 

өнімдерді пайдаланады;Е. Ғаламдық брондау жүйесін біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі мейрамхана ісі 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Туризмдегі мейрамхана ісі " пәнінің негізгі теориялық концепциялары мен 

терминологиялық аппараттарымен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс 3 курс студенттерін дайындауға арналған. Бұл оқу мазмұнын анықтайтын 

және туризмге сәйкес студенттердің дайындық көлемі мен деңгейіне қойылатын талаптарды қарастырады. 

Мейрамхана залының технологиялық операцияларының құрылымын; мейрамханалық қызмет көрсету 

сапасының көрсеткіштерін; мейрамхана өнімін басқаруда, әзірлеуде және іске асыруда заманауи 

технологияларды қолдануды қамтиды. 
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Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері, Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы, Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнын (мейрамхананы) ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін; мейрамхананы басқарудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық-техникалық 

базасын;қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын типтендіруді біледі; В. мейрамхана ісін шешу үшін 

қолданыстағы қолданбалы пакеттерді пайдаланады; Кәсіпорында сапа стандарттарын ұйымдастырудың әдістері 

мен формаларын қолданады; С. мекеме келушілеріне қызмет көрсетуде проблемалық жағдайлардың әртүрлі 

түрлерін анықтай және анықтай алады, олардың алдын алу және жою бойынша шаралар әзірлейді; қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорны жобасының іске асырылуын жоспарлайды және бақылауды жүзеге асырады, 

кәсіпорын персоналының іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз етеді; D. Кәсіпорында өндірісті 

ұйымдастырудың жалпы принциптерін; қоғамдық тамақтандыру қызметі саласындағы менеджмент негіздерін; 

келушілерге қызмет көрсетудің технологиясы мен құрылымын түсінеді; Мәзір құру, мекеменің интерьері мен 

қасбетін ұйымдастыру құрылымы мен принциптерін біледі;Е. мекеме келушілерінің қанағаттанушылығын 

бағалау; мекеме персоналының жұмысын, кәсіпорын қызметтерінің жұмыс істеуін бағалау; кәсіпорында қызмет 

көрсету стандарттарын қалыптастыру; мейрамхананың жұмыс істеуін және оны басқаруды ұйымдастыру; 

мейрамхана қызметтерін жылжыту дағдыларын меңгереді. 

 

10.2 Модуль – Туристік ресурстар және туризм географиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: туризмдегі құжаттарды рәсімдеудің, клиенттермен жұмыс істеу, елшіліктермен, 

кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі құжаттарды рәсімдеу» пәні арқылы нормативтік құжаттарды  

рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі мәселелерді анықтау 

Пререквизиттері: Туризм географиясы. Туризм менеджменті.Туризмдегі цифрлық технологиялар            

Постреквизиттері: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Туризм мамандарының  қажетті іскерлік білімдерін және есепті-

аналитикалық дағдыларын құрады; В) меншіктің барлық түрлеріндегі кәсіпорындарда әр түрлі өндірістік 

ресурстарды рационалды таңдауды және экономикалық қолдануды үйрену арқылы құжаттарды рәсімдеу 
ережелерін пайдалана біледі; С) Туризмдегі визалық жұмыстар бойыша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды 

сақтандыру бойынша білім жүйесін қалыптастырады;Д) нормативтік құжаттармен дұрыс жұмыс жүргізеді, 

декларацияларды, визалық өтініштердің нысандарын, нысандары мен өтінімдерін толтырады; Е) Паспорттық-

визалық құжаттарды құру процесі мен технологиясының теориялық негіздерін бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Тамақтану индустриясы 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: тамақты жоспарлау, таңдау, дайындау және беру негізінде жатқан жалпы 

қағидаларды қолдану, сондай-ақ студенттердің мейрамхана қызметтерін іске асыруға кәсіби қатысуын 

қамтамасыз ететін мейрамхана сервисі саласында білім, білік және дағды негіздерін қалыптастыру; 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қоғамдық тамақтандыру қызметтері және оларға қойылатын талаптар. 

Қазақстандағы және шетелдегі қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының жіктелуі. Мейрамхана бизнесі және 

оның Қазақстандағы және шетелдегі даму перспективалары. Тамақтандыру кәсіпорындарында технологияны 

стандарттау және өндірісті ұйымдастыру. Қоғамдық тамақтану саласындағы санитарлық-эпидемиологиялық іс-

шаралар. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау. Клиенттерге қызмет көрсетудің 

қауіпсіздік техникасы. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарындағы технологиялық процесс. Тамақтандыру 

кәсіпорындарын жарақтандырудың нормалары мен түрлері. 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері, Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Қонақ үй шаруашылығы, Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бейіндеу немесе жеке білім беру траекториясы шеңберінде алынған 

материалдарды жүйелеу, қорыту, ресімдеу дағдыларын меңгереді В) әр түрлі сервистік қызметтің қазіргі 

заманғы даму үрдістерін анықтай алады С) әлеуметтік-мәдени сервистің дамуына әсер ететін факторларды 
анықтай алады Д) мейрамханалар персоналына қойылатын кәсіби талаптарды, мейрамханалардың түрлері мен 

түрлерін, олардың жіктелуін біледі Е) мейрамханалардың жұмыс істеу принциптерін біледі. 

 

11.1 Модуль – Бизнес және цифрлық технологиялар 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу. 

Бағдарлама авторы: Абдуллина Ақжүніс Гафуровна 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: География ғылымының әдіснамалық негіздері. Географиялық дүниетаным 

ерекшеліктері мен құрылысы. География ғылымындағы жалпыгеографиялық әдістер. Физикалық географияның 

зерттеу әдістері. Экономикалық және әлеуметтік географияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасындағы 

география ғылымдарының даму бағыттары және мәселелері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне қойылатын 
қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және оның ерекшелігі. Академиялық жазылым және 

ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық жазылымның негізгі талаптары. Ғылыми 

зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және олармен жұмыс жасау. 

Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми ақпараттарды іздеудің негізгі әдістері. Интернет-

ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен жұмыс, оқу техникасы, жазу техникасы, кітап жоспарын 

құру, жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы ұғым. Плагиаттық және одан сақтану жолдары. Плагиаттық 

түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. Ғылыми жұмысты тапсыру түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. 

Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны мен дизайны. 

Пререквизиттері: Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет  

Постреквизиттері: Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеу және брондау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 
оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В)  эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді;- диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады С)  Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады D)  Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 

басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді. Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 
Курсты оқытудың мақсаты: туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың 

шектес салаларымен байланысын зерттеу нәтижесіндегі пайда болатын білімдерді жалпылау, студентке  

Қазақстан  туризмінің  инфрақұрылымының  даму жағдайларын және осы үрдіске кедергі болатын 

факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курстың негізгі ұғымдарын біледі, 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.«Туризмдегі  ифрақұрылым» курсы  «Туризм» мамандығы студенттерінің 

таңдауы бойынша  3-курста оқытылады. Бұл курста туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас 

кәсіпорындардың біртұтас кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым 

қарастырылады. 

Пререквизиттері:Туризм тарихы, Мамандыққа кіріспе, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен 

тактикасы 

Постреквизиттері: Туризмдегі көлік түрлері. Туризмдегі тасымалдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін талдай білледі; Ұлттық 

туристік әкімшіліктердің және туризм саласындағы кәсіпорындардың туристік инфрақұрылымды дамыту 

бойынша қызмет тәжірибесін жинақтау дағдысын меңгереді В. Халықаралық қызметтер саудасының неғұрлым 

серпінді дамып келе жатқан нысандарының бірі ретінде туризм индустриясының орнын анықтайды; - туризм 

инфрақұрылымын дамыту міндеттерін; - инфрақұрылымның құрамдас элементтерін біледі, түсінеді.С. 
Қазақстандық туристік нарықтың ерекшелігін ескере отырып, республикадағы туризм инфрақұрылымын 

дамыту проблемаларын бағалайды; туристік инфрақұрылым кәсіпорындарының типтері арасындағы ішкі 

байланыстарды құрылымдау және анықтайды D. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін, туристік 

қызметті дамытудағы инфрақұрылымның рөлі мен маңызын талдайды Е. "Халықаралық елдердегі Туризмдегі 

Инфрақұрылым" бағыттары индустриясының әдістері бойынша бойынша талдамалық баяндамалар жазады. 
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11.2 Модуль -  Туристік бизнес және инфрақұрылым 

 

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

Пәннің атауы: Көлік инфрақұрылымы  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания Урингалиевна 

Курсты оқытудың мақсаты: көлік инфрақұрылымының 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: Туризмдегі көлік түрлері. Туризмдегі тасымалдау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Көлік инфрақұрылымының мәнін, көліктің қоғам өндірісі және адам өмірі 

жағдайында дами алады В. туристік көліктің негізгі тасымалдау түрлері мен даму мәселелері, көлік 

сферасының өндірістік обьектілерін қолдана алады С. Көлік инфрақұрылымының даму болашағы мен 

мәселелері туралы біледі.D. Көлік инфрақұрылымының туризмді дамытуға деген пайдасы орасан зор екенін 
анықтайды Е. Көлік инфрақұрылымының ерекшелігін қарастырады. 

 

6В11101 – ТУРИЗМ  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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8Модуль – Мейрамхана және курорттық істі жоспарлау, ұйымдастыру, 16 кредит 

КП ЖК TMI 3303 Туризмдегі мейрамхана ісі 5 4/4 

КП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 5 4/4 

КП ЖК KI 3305 Курорттық іс 5 4/4 

КП ЖК KSh 3306 Қонақ үй шаруашылығы 5 4/4 

9.1  Модуль– Туризмдегі жарнама және статистикалық әдістер, 14 кредит 

БП ТК TBZhAK 3215 Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет 5 5/5 

КП ТК TCT 3307 Туризмдегі цифрлық технологиялар 5 4/4 

КП ТК AHDA 3308 Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 5 5/5 

9.2 Модуль – Электрондық қызмет және туризмнің ғылыми негіздері, 14 кредит 

БП ТК TZh 3215 Туризмдегі жарнама 5 5/5 

КП ТК TEK 3307 Туризмдегі электрондық қызметтер 5 4/4 

КП ТК DHD 3308 Дүниежүзі халықтарының дәстүрлері 5 5/5 

10Модуль – Туристік инфрақұрылым және практика, 18 кредит 

КП ЖК TI 3309 Туризмдегі инфрақұрылым 5 3/3 

БП   Өндірістік практика 6 10/10 

БП   Дипломалды практика 6 5/5 

 

8 Модуль – Мейрамхана және курорттық істі жоспарлау, ұйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі мейрамхана ісі 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Мейрамхана бизнесі" пәнінің негізгі теориялық концепциялары мен 
терминологиялық аппараттарымен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс 3-курс студенттерін дайындауға арналған. Бұл оқу мазмұнын анықтайтын 

және туризмге сәйкес студенттердің дайындық көлемі мен деңгейіне қойылатын талаптарды қарастырады. 

Мейрамхана залының технологиялық операцияларының құрылымын; мейрамханалық қызмет көрсету 

сапасының көрсеткіштерін; мейрамхана өнімін басқаруда, әзірлеуде және іске асыруда заманауи 

технологияларды қолдануды қамтиды. 
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Пререквизиттері: Туризм тарихы, Туризмнің арнаулы түрлері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнын (мейрамхананы) ұйымдастырудың 

теориялық негіздерін; мейрамхананы басқарудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық-техникалық 

базасын;қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын типтендіруді біледі;В. мейрамхана ісін шешу үшін 

қолданыстағы қолданбалы пакеттерді пайдаланады; Кәсіпорында сапа стандарттарын ұйымдастырудың әдістері 

мен формаларын қолданады;С. мекеме келушілеріне қызмет көрсетуде проблемалық жағдайлардың әртүрлі 

түрлерін анықтай және анықтай алады, олардың алдын алу және жою бойынша шаралар әзірлейді; қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорны жобасының іске асырылуын жоспарлайды және бақылауды жүзеге асырады, 

кәсіпорын персоналының іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз етеді;D. Кәсіпорында өндірісті ұйымдастырудың 

жалпы принциптерін; қоғамдық тамақтандыру қызметі саласындағы менеджмент негіздерін; келушілерге 

қызмет көрсетудің технологиясы мен құрылымын түсінеді; Мәзір құру, мекеменің интерьері мен қасбетін 

ұйымдастыру құрылымы мен принциптерін біледі;Е. мекеме келушілерінің қанағаттанушылығын бағалау; 

мекеме персоналының жұмысын, кәсіпорын қызметтерінің жұмыс істеуін бағалау; кәсіпорында қызмет көрсету 

стандарттарын қалыптастыру; мейрамхананың жұмыс істеуін және оны басқаруды ұйымдастыру; мейрамхана 

қызметтерін жылжыту дағдыларын меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Абдуллина А.Г. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Туризмнің әдіснамалық негіздері. Туризм ерекшеліктері мен құрылысы. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптар. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. 

Ғылыми жұмыстың тілі мен стиліне қойылатын қазіргі талаптар мен ережелер. Академиялық жазылым және 

оның ерекшелігі. Академиялық жазылым және ғылыми стиль. Ғылыми жұмыстардың құрылымы. Академиялық 

жазылымның негізгі талаптары. Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және сұрақтары. Ғылыми әдебиеттерді 

жинақтау және олармен жұмыс жасау. Библиографияны құру тәртібі.  Зерттеулерге арналған ғылыми 

ақпараттарды іздеудің негізгі әдістері. Интернет-ресурстарды пайдалану ерекшеліктері. Дереккөздермен 

жұмыс, оқу техникасы, жазу техникасы, кітап жоспарын құру. Жарияланым түрлері. Ғылыми этика туралы 
ұғым. Плагиаттық және одан сақтану жолдары. Плагиаттық түрлері. Презентацияны дайындаудың әдістемесі. 

Ғылыми жұмысты тапсыру түрі ретіндегі есеп ерекшеліктері. Сөз өнері. Презентация слайдтарының мазмұны 

мен дизайны. 

Прекреквизиттері: Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Туризм бойынша зерттеу әдістері, олардың түрлерін біледі; зерттеу 

әдістерінің қолдану ерекшеліктерін түсінеді; ғылыми шығарманың (мақаланың), монографияның, оқулықтың, 

оқу-әдістемелік құралдың құрылымын біледі; В) эссе, реферат, жазу дағдыларын меңгереді; диплом 

жобаларының құрылымын, бөлімдерін жазуды игереді;  ғылыми мәтіндерді, соның ішінде берілген мақалаға 

аңдатпа, абстракт, пікір жаза алады;С) Ғылыми мәтіндерді жазуда ақпараттарды саралап, талдай алады;  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын игеріп, түрлері бойынша талдау жасай алады;D)  Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының түрлерінің арасындағы байланысты анықтай алады;- ғылыми мәтіндерді жазып, түзетіп, түрлі 

басылымдар талаптарын орындау жолдарын меңгереді;Е)  ғылыми мәтіндерді талдай отырып, баға бере алады;  

берілген студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өзара талқылап, баға беруді үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Курорттық іс 

Бағдарлама авторы: Айгужина С. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға курорттық іс туралы кешенді түрде түсініктеме беру; туристік 

іс- әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін қалыптастыру, дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курорттық іс тарихын, өз өлкесінің емдік туризм мүмкіндіктерін, курорттық іс 

саласындағы емдік туризм жұмыстарын, өз өлкесінің емдік туризм табиғатын  зерттеу негізіне алынған. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курорттық іс туралы кешенді түрде түсініктеме береді; туристік іс- 
әрекеттің түрлерін, туристік сайыстар туған өлке туралы білімдерін қалыптастырады, дамытады. Курорттық іс 

тарихын, өз өлкесінің емдік туризм мүмкіндіктерін, курорттық іс саласындағы емдік туризм жұмыстарын, өз 

өлкесінің емдік туризм табиғатын  зерттейді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризмнің арнаулы түрлері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Туристік өнімнің сипаттамаларын, туристік кәсіпорынның құрылымын, 

туристік инфрақұрылымның негізгі сипаттамаларын біледі, Қазақстанның туристік инфрақұрылымының даму 

ерекшеліктерін біледі. типологияларды, қонақ үйлердің классификациясын, қонақ үйлердегі қызмет көрсету 

технологиясын біледі.В. Туризм индустриясының объектілері туралы, жарнама түрлері, қонақ үйлердегі 
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туристік қызмет түрлері мен түрлері туралы білімдерін практикада қолданады.C. Туристік инфрақұрылымды 

бағалау мүмкіндігі.D. туристік бизнес кәсіпорындарымен келісім-шарт жасау саласындағы мәселелерді 

қарастырады; туристік серіктестермен жұмысты жоспарлау мен ұйымдастырудағы өзгерістер.E. Туристерді 

қабылдау мен жөнелтуді ұйымдастыру, қонақ үйлердегі жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру саласында 

жұмыс істейді. 

 

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

Пәннің атауы: Қонақ үй шаруашылығы  

Бағдарлама авторы: Әбденов А.Ж.  

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» пәні  туристің демалыс кезеңіндегі бірінші кезектегі 

қажеттіліктерін толықтай қамтып оқытады. Жоспарлы экономика кезеңінде қонақ үй шаруашылығын жүргізу 

тек мемлекет тарапынан арнайы талаптер мен шарттар бойынша ғана жүргізілгені белгілі. Қонақ үй бизнесі 

жаңа жұмыс орындарын ашу мүмкіндігіне ие, мемлекет қазынасын толтыруда маңызды рөл атқара алатын 

көпфункционалды сала.  "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 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қонақ үй шаруашылығын 

ұйымдастыру туралы түсінікке ие, туристік ұйым базасында маркетингтік қызметті ұйымдастыра алады,  В. 

Персоналды басқару жүйесін, туристік қызметті бизнес-жоспарлау, туристік құжаттамамен жұмыс жасау және 

туристік қызметтерді жобалау, қонақ үй шаруашылығының ерекшеліктері туралы біледі.С. Кәсіпкерлік 

саласында сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру теориясын, қызмет көрсету саласының қызметкерлері мен 

тұтынушылар арасында туындайтын өзара қарым-қатынастар маркетингін түсінеді,Д. қызмет көрсетудің 
ұлттық, өңірлік, этикалық, демографиялық және табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, сервистің 

теориясы мен тәжірибесін түсінеді. Е. Қонақ үй шаруашылығын практикалық қызметте жүргізу әдістерін, жеке 

қызмет көрсету және желілік маркетинг ерекшеліктерін, қызмет көрсету саласы қызметкерінің іскерлік 

қасиеттерін қолданады. 

 

9.1  Модуль – Туризмдегі жарнама және статистикалық әдістер 

 

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

Пәннің атауы: Туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызмет 

Бағдарлама авторы: Айгужина С.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туристік құрылымды басқару үдерісіндегі кәсіби міндеттерінің мәні ретінде 
туристік бизнесте жарнамалық-ақпараттық қызмет жөнінде жүйелі түсінік беру, студенттерге жарнаманың 

мәнін, туристік қызметтердің ерекшеліктерін, сондай-ақ жарнамалық ақпараттық қызметтің байланысын 

меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән жарнамалық қызметтің қыр-сырымен, жарнама хабарламаларын құрудың 

негізгі дағдыларымен, жарнама таратудың түрлі құралдарын пайдаланудың ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пәннің мақсаты жарнамалық өнімдерді әзірлеудің теориялық-концептуалды және тәжірибелік мәселелерін, 

жарнамалық науқандарды жоспарлау және өткізу, олардың тиімділігін бағалау және қазіргі жарнамалық-

ақпараттық қызметке көзқарастың үйлесімді жүйесін қалыптастыру болып табылады.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: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. туристік бизнестегі жарнама-ақпараттық қызметтің туризмдегі 

маркетингін, басқа ғылымдармен байланысын, зерттеу заңдылықтарын, туристерді тартуға және олардың 

назарын ұстап қалады;В. 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;С. Туристік қызметте заманауи ақпараттық 
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технологияларды пайдаланады;D. Қолданбалы бағдарламаларды (кеңсе және арнайы) пайдаланады;Е. Туризм 

нысандары мен түрлерін тапсырыс берушіге ұсынуды үйренеді 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Сулейменова Г.Ж. 

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: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды 

өркендетуге ат салысады. В. 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. С. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын 

өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытуға септігін тигізеді.Д. Цифрлық технологиялардың 

маңыздылығын түсінеді,Е. Технологиялардың туризмде дұрыс пайдалануды, ерекшеліктерін ұғынады. 

 

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

Пәннің атауы: Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық және шетел тағамдарының ерекшеліктері, әлем тағамдары дәстүрлері, 

ұлттық және шетелдік тағамдарды безендіру мен ұсыну ережелері туралы студенттерге ұғындыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл оқу мазмұнын анықтайтын және туризмге сәйкес студенттердің дайындық 

көлемі мен деңгейіне қойылатын талаптарды қарастырады. Курс әртүрлі мемлекеттерінің тағамдарына өзіне тән 
ерекшеліктерін, табиғи,тарихи және әлеуметтік-экономикалық,көршілер мен мәдениет алмасу әсерінен пайда 

болған дәстүрлерді, мәдениеттің бір-біріне әсер етуін қарастырады. 

Пререквизиттері:  Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шетелдік және ұлттық тағамдарды тісбасарлар, сусындар ды ұсыну және 

безендіруі, дайындау технологиясы, ассортименті туралы біледі;В. дайын өнімнің жоғарғы сапасы мен 

тағамдық құндылығын қаматамасыз ететін кулинарлық жылумен өңдеу түрлері мен рационалды режимдерін 

таба алады С. ұлттық және шетелдік тағамдардың, сусындардың,бұйымдардың, дайын өнімдердің сапасын 

бақылайды D. дайын өнімдерге, сусындарға, бұйымдардың биологиялық және тағамдық құндылығына 

жылумен өңдеу әдістерін біледі; Е. зерттелетін тағамдар мен бұйымдардың нормативті құжаттарын рәсімдеу 

дағдыларын меңгереді. 

 

9.2 Модуль – Электрондық қызмет және туризмнің ғылыми негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі жарнама 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

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 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тұжырымдамасы мен жарнама негізгі функциялары,  тарихын қазіргі жай-

күйін байланыс технологиясы ретінде, әлеуметтік және психологиялық негіздерін біледі. В. Жарнамалық іс-
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құқықтық базаны бұқаралық ақпарат құралдарының сипаттамаларын және түрлерін біледі, жарнамалық 

мәтіннің сипаттамаларын білу және жарнамалық объектілердің безендіру негіздерін қалыптастырады. С. 

Туризм саласындағы жарнама ерекшелігін, туризмдегі жарнама қызметін ұйымдастыру және басқарудың негізгі 

орындау және технология білімі, қызметінің тиімділігін анықтайды. Д. Тарихи перспективада және қазіргі 

жарнамалық қызметті жүзеге асыру кезінде отандық және шетелдік тәжірибесін талдай біледі, Е. Маркетингтік 

коммуникациялар 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. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі электрондық қызметтер 

Бағдарлама авторы: Нургазина А. С. 

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. Туризмдегі виза 

және брондау қызметі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Оқыту нәтижелері интернет сайттарында жұмыс істей алады; В. 

ақпараттық жүйелермен жұмыс істей біледі туристік өнімді нарықта өткізудің ақпараттық әдістәсілдерін 

игереді. С. Ақпаратттандыру қызметтерінің мазмұнын, мәнін, басты мақсаттарын,  әлеуметтік маңыздылығын 

түсінеді.Д. Тұтынушылардың талаптарына сәйкес келетін ақпараттандыру қызметін қалыптастыру және ұсыну 

үшін қазіргі заманға технологияларды қолданады. Е. Брондау мен резервті сақтаудың жаңа ақпараттық 

құралдары мен бағдарламаларын қамтамасыз етумен байланысты негізгі проблемаларды анықтап, оларды 

шешу жолдарын талдайды. 

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

Пәннің атауы: Дүниежүзі халықтарының дәстүрлері 

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде әлем халықтарының мәдени дәстүрлерінің пайда болу және даму 

ерекшеліктерін, әртүрлі өркениеттердің ерекшеліктерін және олардың өзара байланысын түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұнын құрылымдау курстың негізгі бөлімдерін бөлуден басталады. 

Бұл бөлімдерді олардың байланысы мен логикалық реттілігін ескере отырып бөлу керек. "Дүние жүзі 

халықтарының дәстүрлері" пәнінің бөлімдері: әлем халықтарының жіктелуі; Америка халықтарының мәдениеті 

мен дәстүрлері; Еуропа халықтарының мәдениеті мен дәстүрлері; Жапония мен Қытай халықтарының 

мәдениеті мен дәстүрлері; ислам елдері халықтарының тән белгілері, салт-дәстүрлері; Қазақстан халықтары: 

негізгі этникалық, психологиялық және діни әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер болып табылады. Аталған бөлімдер 
осы пәнді оқытудың негізгі бағыттарына сәйкес келеді. "Дүние жүзі халықтарының дәстүрлері" пәнін 

құрылымдауды әрбір бөлім (модуль) бойынша неғұрлым маңызды тақырыптарды бөлумен жалғастырылады. 

Бұл тақырыптар дәрістік және практикалық сабақтардың бағдарламаларымен ұсынылған. 

Пререквизиттері:  Дүниежүзінің табиғи мұралары, Халықаралық туризм 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. заманауи мәдени үрдістердің ерекшеліктерін және әлем аймақтарындағы 

мәдени саясаттың негізгі бағыттарын біледі;В. әлемнің әртүрлі мәдени аймақтарындағы халықтардың ұлттық 

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары туралы білімдерін күнделікті кәсіби қызметте қолдана алады С. әр түрлі 

халықтардың мәдени дамуының жалпы және ерекше мүмкіндіктерін біледі D. жаңа этномәдени ортаға сауатты 

бейімделеді; Е. әлем өңірлерінің этномәдени дәстүрлерінің тарихи ерекшеліктерін түсінеді және талдайды. 

 

10Модуль  – Туристік инфрақұрылым және практика 
 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі инфрақұрылым 

Бағдарлама авторы: Айдарова А.З. 

Курсты оқытудың мақсаты: туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың 

шектес салаларымен байланысын зерттеу нәтижесіндегі пайда болатын білімдерді жалпылау, студентке  

Қазақстан  туризмінің  инфрақұрылымының  даму жағдайларын және осы үрдіске кедергі болатын 

факторларына практикалық тұрғыдан талдау жасауды меңгерту. 



161 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар курстың негізгі ұғымдарын біледі, 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.«Туризмдегі  ифрақұрылым» курсы  «Туризм» мамандығы студенттерінің 
таңдауы бойынша  3-курста оқытылады. Бұл курста туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас 

кәсіпорындардың біртұтас кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым 

қарастырылады. 

Пререквизиттері:Мамандыққа кіріспе, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, 

Туризмология негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін талдай білледі; Ұлттық 

туристік әкімшіліктердің және туризм саласындағы кәсіпорындардың туристік инфрақұрылымды дамыту 

бойынша қызмет тәжірибесін жинақтау дағдысын меңгереді. В. Халықаралық қызметтер саудасының неғұрлым 

серпінді дамып келе жатқан нысандарының бірі ретінде туризм индустриясының орнын анықтайды; - туризм 

инфрақұрылымын дамыту міндеттерін;-инфрақұрылымның құрамдас элементтерін біледі, түсінеді.С. 

Қазақстандық туристік нарықтың ерекшелігін ескере отырып, республикадағы туризм инфрақұрылымын 
дамыту проблемаларын бағалайды; туристік инфрақұрылым кәсіпорындарының типтері арасындағы ішкі 

байланыстарды құрылымдау және анықтайды.D. Туризм инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін, туристік 

қызметті дамытудағы инфрақұрылымның рөлі мен маңызын талдайды. Е. "Халықаралық елдердегі Туризмдегі 

Инфрақұрылым" бағыттары индустриясының әдістері бойынша бойынша талдамалық баяндамалар жазады. 
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13.1 Модуль – Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы, 9 кредит 

БП ТК ASTM 4221 Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 7 4/4 

КП ТК TBKRBK 4307 Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеу және брондау қызметі 7 5/5 

13.2 Модуль – Әлеуметтік саланың микроэкономикасы, 9 кредит 

БП ТК ASM 4221 Әлеуметтік саланың микроэкономикасы 7 4/4 

КП ТК IKZh 4307 Іскерлік келіссөздер мен жазулар 7 5/5 

14.1 Модуль – Рекреациялық – туристік аймақтар, 25 кредит 

КП ТК  TВAЕ 4308 Туризмдегі бухгалтерлік есеп 7 6/6 

КП ТК TSZh 4309 Туризмдегі start-up жобалары 7 4/4 

БП  Өндірістік практикасы 8 10/10 

БП  Дипломалды практикасы 8 5/5 

14.2 Модуль – Туристік аймақтар, 25 кредит 

КП ТК ТВВК 4308 Туристік бизнестегі бағалау қызметі 7 6/6 

КП ТК TGN 4309 Туризімнің ғылыми негіздері 7 4/4 

БП  Өндірістік практикасы 8 10/10 

БП  Дипломалды практикасы 8 5/5 

15. Модуль - Әлем туризмі, 14 кредит 

КП ЖК ТО 4309 Туриистік елтану 7 5/5 

КП ЖК АНDA 4310 Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 7 5/5 

КП ЖК ТЕЕ 4311 Туризмдегі этика және этикет 7 4/4 

 

13.1 Модуль – Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік саланың және туризмнің микроэкономикасы 

Бағдарлама авторы: Әбденов Айдын Жақсанұлы  
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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: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын 

және шетелден туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі; В) Әлеуметтік саланың және туризмнің 

микроэкономикасының жай-күйін бағалап, туристік қызметтегі сұраныс пен ұсыныстарды талдайды. С) 

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. D) 

Туристік ағымдардың негізгі бағыттары, халықаралық туризмдегі кіріс пен шығыстың географиялық таралуын 
қарастырады; Е) 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. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеу және брондау қызметі.  

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты:туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеу және брондау 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: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристік формальдылықтың негізгі түсініктерін, визалық құжаттар мен 

сақтандыру полистерін рәсімдеу ережелерін біледі. В) туризмдегі визалық құжаттарды рәсімдеп, клиенттермен 

жұмыс істейді; С) елшіліктермен, кедендік, миграциялық қызметтермен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын 

меңгереді. D) нормативтік құжаттарды рәсімдеу барысында пайда болатын негізгі мәселелерді анықтай алады; 
Е) туризмдегі визалық жұмыстар бойынша, саяхаттар қауіпсіздігі, жорықтарды сақтандыру бойынша білім 

жүйесін қалыптастырады. 

 

13.2Модуль -  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 

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 
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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: 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 біледі. Кәсіби ақпарат алу мақсатында ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істей 

біледі. Іскерлік байланыстарды ғана емес, сондай- ақ мәдениет аралық байланыстарды жолға қойады.. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Дүниежүзінің тарихи- мәдени мұралары. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқарудың коммуникациялық процестерін теориялық меңгеру; өзара 

түсіністік, коммуникативтік кедергілерді жеңеді, жеке ықпал негізінде оң қарым-қатынастың жақсартылған 

дағдылары, іскерлік келіссөздерді жүргізеді; В) ұйымдастыру және дайындау (соның ішінде шетелдік 

серіктестермен) теориялары мен практикасын меңгереді; С) іскерлік қарым-қатынас психологиясының 

дағдыларын, келіссөздерде тактикалық тәсілдерді және дәлелдеу техникасын қолданады; D) іскерлік кеңестерде 

жанжалды жағдайлардың алдын алады, ресми қабылдауларды, брифингтерді, баспасөз конференцияларын 

ұйымдастыру, өткізу әдістемесін теориялық және практикада қолданады; Е) коммуникацияның қазіргі 

құралдарын пайдаланады іскерлік этикет, бизнес- хаттама және іскерлік қарым- қатынастың атрибутты 

мәселелерін шешеді. 

 

14.1 Модуль – Рекреациялық – туристік аймақтар 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі бухгалтерлік есеп 

Бағдарлама авторы: Токтарова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Халықаралық стандарттарға сәйкес туристік бизнесі ұйымдарында қаржылық 

есептілікті қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу туралы кәсіби пікір қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі бухгалтерлік есеп» пәні бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары мен 

мәнін зерттейді, сондай-ақ бухгалтерлік есептің Қазақстан Республикасында нормативтік реттеу және туризм 

саласындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі, қолданыстағы нормативтік-әдістемелік материалдар, 

туристік өнімнің өзіндік құнын қалыптастыру ерекшелігі, шетел валютасымен байланысты есеп айырысуды 

есепке алуды ұйымдастырудың ерекшелігі, қаржылық нәтижелерді анықтау. 
Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Экскурсиятану. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бухгалтерлік есепті, басқаруды және электронды есеп беруді және жұмыс 

процесін автоматтандыруға арналған бағдарламалармен жұмыс істейді, стратегиялық, ағымдағы және жедел 

болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді әзірлеуге ақпараттық-аналитикалық қолдауды дайындайды; олардың 

мониторингін жүзеге асырады, олардың орындалу барысын талдайды және бақылайды; В) қолданыстағы салық 

заңнамасы мен қаржылық шешімдер қабылдау үшін жоспарланған өзгерістер аясында әртүрлі меншік 

нысандарындағы ұйымдардың қаржылық, бухгалтерлік есептерін, сондай-ақ салық салдарларын бағалайды 

және түсіндіреді; C) бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп жүргізу үшін маңызды деректерді талдау және қолдану 

туралы негізгі білімді қолданады, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің нәтижелерін 

жинақтап, талдай алады; D) бизнес-процестерді есепке алу, экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық модельдерді құру кезінде (болжамдық сметалар) қаржылық басқарудың 
нақты міндеттеріне бейімдеу кезінде сандық және сапалық сипаттағы деректерге талдау жасайды; E) туризм 

саласындағы кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлейді және 

жүзеге асырады. 

 

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

Пәннің атауы: Туризмдегі start-up жобалар  

Бағдарлама авторы: Өмірзақова М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Стартап- жобаларды және инновациялық- бағытталған бизнес идеяларды 

экономикалық негіздеу үшін қажетті білім- білік  дағдылардың қажетті жиынтығын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Туризмдегі start up жобалар» пәні білм алушыларды жаңа бизнес идеялармен, 

оның ішінде интернет-платформамен, IT-технологиялармен, сонымен қатар туризм индустриясындағы және 

жалпы қонақжайлылықпен байланысты жаңа, ерекше, шығармашылық және эксклюзивті шешімдермен 

таныстыруға бағытталған. Бұл курс негізінен білім алушылар бойында стандартты емес шешім және бизнес-

идеяларға дәстүрлі емес көзқарас, қолданбалы ғылым және оны шығармашылық және шығармашылық алаң 

ретінде коммерциализациялауды қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері, Туристік дестинацияның виртуалды имиджі, жеке 

турлардың режиссурасы, қонақ үй шаруашылығы, MICE менеджмент 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инновациялық идеяны қалыптастырады және дамытады;В) стартаптың 

талантты және жұмысқа қабілетті командасын қалыптастырады; С) даму стратегиясын және негізделген және 

іске асырылатын бизнес-жоспарды әзірлейді; D) Стартапты дамыту мен масштабтауға капитал тартудың 

барлық ықтимал тәсілдерін пайдаланады; Е) Стартапты бағалауды жүргізеді; 

 

14.2 Модуль – Туристік аймақтар 

 

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

Пәннің атауы: Туристік бизнестегі бағалау қызметі 

Бағдарлама авторы: Айгужина Сания.Урингалиевна. 

Курсты оқытудың мақсаты: Туристік құрылымды басқару үдерісіндегі кәсіби міндеттерінің мәні ретінде 
туристік бизнесте бағалау қыземті жөнінде жүйелі баға беру, студенттерге жарнаманың мәнін, туристік 

қызметтердің ерекшеліктерін, сондай-ақ бағалаудың ақпараттық қызметтің байланысын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Туристік бағалау түсінігі, мәні, функциясы, ролі мен мағынасы. Туристік 

бизнестегі бағалау- ақпараттық қызметті ұйымдастыру және оның әлеуеті. Туристік бизнестегі бағалау қызметті 

ұйымдастыру және мүмкіндіктері, қызмет негізгі түрлері мен тиімділігін, Туристік бизнестегі бағалау жайлы 

ақпаратпен және оларды туристік бизнес тәжірибесінде қолдану икемділігін қалыптастыру. Қазіргі нарықтық 

экономикадағы Қазақстандық  туристік бизнестегі бағалау нарығының  даму ерекшеліктері және туристік 

қызметтердің нарығын дамыту ерекшеліктері мен Халықаралық туризмде туристік бизнестегі дамыту 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризмология негіздері, Экскурсиятану. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пән. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) туристік бизнестегі бағалау қызметтің туризмдегі маркетингін, басқа 

ғылымдармен байланысын, зерттеу заңдылықтарын, туристерді тартуға және олардың назарын ұстап қалады. В) 

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; С)  ұсыну туралы біледі. D) Туристік қызметте заманауи ақпараттық 

технологияларды және қолданбалы бағдарламаларды (кеңсе және арнайы) пайдаланады. Е) Туристік бизнестегі 

бағалау қызметі өнімді қалыптастыруда және жылжытуда практикалық әдістерді қолданып экскурсиялар 

өткізеді. Туристік қызметте заманауи ақпараттық технологияларды және қолданбалы бағдарламаларды (кеңсе 

және арнайы) пайдаланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Туризмнің ғылыми негіздері 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми іс- әрекеттің негізгі қағидаларымен таныстыру, білімнің 

жаңашылдығына бағытталу, ғылыми шығармашылықтың еркіндігі, ғылыми нәтижелердің ашықтығы, таным 

техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген жалпы ережелер мен әдістерді таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Туризмнің ғылыми негіздері" пәні ғылыми зерттеу жұмыстарын, жалпы туризм 

саласының ғылыми тұрғыда даму деңгейін терең зерттейтін пән ретінде  оқылады. Басты мақсат  туризмнің 

теориялық, әдістемелік негіздерін білу, ғылыми еңбектермен танысу, ғылыми зерттеу жұмыстарды дайындау, 

рәсімдеу пәннің зерттеу негізін құрайды.  

Оқу барысында ғылыми зерттеу жұмыстарымен, туризмнің теориялық негіздерімен, туризмнің әдістемелік 

негіздерімен, ғылыми еңбектермен, ғылыми зерттеу жұмыстардың түрлерімен танысады.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе, Туризм тарихы, Туризмология негіздері. 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) География ғылымының мақсат- міндеттері мен өзектілігін анықтайды;В) 

география салалары бойынша ғылыми деректердің өзектілігін анықтайды, дерек көздерімен жұмыс жасайды, 

ақпарат базасын талдайды; С) ғылыми жұмыстарды рәсімдейді, қорытындылайды. D) Географияның ғылыми 

білімін және біліктілігін бағалауда географиядан білім бағдарламаларының сұрақтары бойынша кәсіби 

педагогикалық және ғылыми іс- ірекетте құзіретті бола біледі. Е) Оқу аясында тәжірибелік мәліметтерді 

өңдеуде әдістерді пайдалана біледі;  
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15. Модуль - Әлем туризмі 

 

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

Пәннің атауы: Туристік елтану 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна 

Курсты оқытудың мақсаты: 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 

ОңтүстікШығыс 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: 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. D) Жекелеген елдердің территориялық және салалалық шаруашылық құрылымы; Е) Дүние 
жүзілік шаруашылық және географиялық еңбек бөлінісіндегі орны. 

 

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

Пәннің атауы: Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы 

Бағдарлама авторы: Сергеева Айгүл Мақсатовна  

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем халықтарының ұлттық асхана ерекшеліктерімен таныстыра отырып, 

мәдениетін, салт- дәстүрін құрметтеуге тәрбиелеу. Әр елдің ұлттық тағамдары дәстүрлері мәдениетінен көрініс 

береді. Еліміздегі көп ұлттың татулығы мен сыйластығы, әр ұлтқа тән салт- дәстүрлері, ұлттық тағамдары 

асханасы өзіндік ерекшеліктерге тән.   білім алушылардың әртүрлі үлгідегі кәсіпорындарда тамақтану қызметін 

ұсыну үрдісінің менеджменті және ұйымдастыру саласында негізгі білім мен дағды кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлем халықтарының дәстүрлері мен асханасы» курсының өзектілігі студенттерді 
тамақтанудың адам өміріне әсері, Негізгі тағамдық заттардың мәні, ұлттық асүйдің әлем халықтарының ұлттық 

мәдениетін дамытудағы дәстүрі туралы білім жүйесін қалыптастыру қажеттілігімен анықталады. Пән білім 

алушыларды адамның тыныс-тіршілігіндегі тамақтанудың мәніне, тағам дайындаудың теориялық негізіне, 

гастрономиялық әдеттердің қалыптасуына, әлемнің әр түрлі халықтарының ұлттық тағамдарының тән 

ерекшеліктеріне қатысты сұрақтармен таныстырады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар тағамдарды, оның 

ішінде банкеттік, қазіргі заманғы негіздерін, еуропалық, орыс, араб, азия, Мексика ас үйлерінің сапасы мен 

қауіпсіздігін ескере отырып, стилін және бағыттарын босату мәселелерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Туризмология негіздері, Туризм тарихы, Туристік- өлкетану жұмыстарының негіздері. 

Қонақ үй шаруашылығы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру; В) қызметтерді іске 
асыру, халықтың тамақтану дәстүрлері, кәсіпорындарында өндіріс процестерін ұйымдастыру техникасы мен 

технологиясын, іске асырады; С) қызмет көрсетуді ұйымдастыру негіздерін біледі, қоғамдық тамақтандыру 

қызметтерін көрсетудің бизнес-процестерін талдай біледі; D) қоғамдық тамақтандыру қызметтерін 

тұтынушымен өзара іс-қимыл жасау үдерісінің қолайлы жағдайларын жасайды; Е) 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: 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  
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әр түрлі пайымдауларды жүргізуге және дискуссияға түседі; В) көпшілік 

алдында сөйлеуге дағдысы қалыптасқан, қабілетті болады; В) Туристік қызмет көрсету барысында ұйымдық 

және тұлғааралық коммуникациялық дағдыларды тиімді қолдана алады; С) Туристік кәсіпорындарда 

тұтынушыларға қызмет көрсету формалары мен әдістерін тәжірибеде жетік атқара біледі; D) Курс бойынша 

объектілердің деректер банкін қалыптастыра алады, оқу, ғылыми, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей 

алады. Е) БАҚ әдебиеттерін, материалдарын қолдана біледі, болашақ оқытушылық қызметте оқытудың 

меңгерген дағдыларын қолданады. 

 

6В05203 - ЛАНДШАФТТЫҚ ЖОБАЛАУ  
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2. Модуль - Жалпы білім беретін пәндер, 14 кредит 

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Lan 1202 Ландшафтану 2 4 
4. Модуль - Ландшафтық картография және ақпараттық технологиялар, 14 кредит 

БП ЖК LanK 1203 Ландшафтық картографиялау 2 5 

БП ЖК LZhK 1204 Ландшафтық жобалауға кіріспе 2 3 

ЖБП МК AKT 1106 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5 

БП   Оқу практикасы 2 1 
 

2. Модуль - Жалпы білім беретін пәндер 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ.   
Курстың қысқаша мақсаты:Студенттерге ұлттық руханият мәселелері білім беру.  

Курстың қысқаша мазмұны: Ұлттық руханият мәселелері. Ұлт түсінігі, руханият түсінігі. Қазақ халқының 

салт дәстүрі мен әдет ғұрыптары. Рухани және материалдық мәдениет. Ұлттық тәрбие   

Пререквизиттері:  Орта мектепте оқытылатын тарих курстары, Қоғамтану 

Постреквизиттері: Мәдениеттану, Философия 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: 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. 

 

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

Пәннің атауы: Ландшафтану 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур  Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс география пәні мұғалімдерін дайындауда ерекше орын алады. 

Географиялық қабықтың, ландшафттық ортаның және ландшафттардың құрылымдарымен танысу, анықтау. 

Студенттерге қазіргі әлемнің ғылыми негіздерін игеруіне  көмектесу және тұтас дүниетанымын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ландшафт және оның құрылымы жайында түсінікті меңгереді. Ландшафттық 

дифференция дәрежесін анықтайды. Ландшафт классификациясының түрлерін ажыратады.  Биіктік 
белдеулер, ендіктік зоналылық ұғымдарын меңгереді, практикада пайдалану дағдысы қалыптасады. 

Қазақстан ландшафттары және оларды қорғау мәселелерін анықтайды. Ландшафттық табиғи-аумақтық 

кешендерін сипаттап, салыстырады. Ландшафттық бірліктертуралы білім негізін пайдаланады. 

Ландшафттану тұжырымдамасының қалыптасу тарихының кезеңдерін ажыратады. Ландшафттың аймақтық 
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және аудандық бөлшектенуін түсінеді, пайдаланады. Ландшафт компоненттері және ландшафтты 

қалыптастырушы факторлар арасындағы байланысты ажыратады. Ландшафт морфологиясын сипаттайды. 

Ландшафт кешендерінің дамуы және динамикасы туралы білімін анықтайды. Жердің ландшафттық қабығын 

жіктеу әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: География мектеп курсы 

Постреквизиттері: Ландшафтық картографиялау, Қазақстанның ландшафттары, Ландшафтық жобалауға 

кіріспе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.  Білу және түсіну:  табиғат компоненттері дамуы және қалыптасуы туралы 
білу; олардың процестері мен байланыстылығы; физика- географиялық процестерді білу; Ладшафт туралы 

түсінік және оның құрылымы. Ландшафттық дифференция дәрежесі. Ландшафт типтері, кластары.  Фацияны оқыту. 

Биіктік белдеулері, ендік зоналылық. Қазақстан ландшафттары және оларды қорғау. Ландшафт және ландшафт 

құрылымы туралы түсінік. Ландшафттық жіктеудің деңгейі:  табиғи-аумақтық кешендер. Ландшафттық 

класстар, типтер және одан төмен бірліктер. Қоныс және фация туралы түсінік Биіктік белдеулер және ендік 

зоналылық.  Физикалық- географиялық дифференция, табиғи- территориялық кешен (ТТК), аймақтық табиғи 

территориялық кешен(ТТК). Өзінің дүниенің ғылыми бейнесі туралы көзқарасын кеңейтуде физикалық- 

географиялық білімді пайдалана білу; Түрлі процестер мен құбылыстарды түсіндіретін физикалық- 

географиялық ұғымдар мен терминдердің мәнін 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; 

табиғат компоненттері дамуы және қалыптасуы туралы бақылау жасай білу. 

 

4. Модуль - Ландшафтық картография және ақпараттық технологиялар 

 

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

Пәннің атауы: Ландшафтық картографиялау 
Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур  Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты: Ландшафтық картографиялаудың екі мақсаты болды: жер бетінің табиғи 

ерекшеліктерін білу; алынған ақпаратты қолданбалы мақсаттарда пайдалану. Ландшафтық картаны жасау 

кезінде кеңінен қолданылады:- ландшафтық-индикациялық модельдеу; - фотоструктуралық бірлік принципі 

(аэро-және космофотосуреттерді ландшафтық дешифрлеу кезінде); - дистанциялық материалдарды электронды 

өңдеу нәтижелері; - табиғаттану мазмұнының тақырыптық карталарын талдау және т. б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны ландшафтық картографияның қазіргі жағдайын ашады, жалпы 

теориялық және әдістемелік мәселелерді, ландшафтарды картографиялаудың ерекшеліктерін қарастырады. 

Пәнді оқытуда ландшафтық картографиялау жұмыстарының кезеңдері, ландшафтық түсірілімдердің түрлері, 

далалық құжаттаманы жүргізу негіздері қарастырылады. Бұл пәнді игеру келесі міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді: ландшафтық картографияның негізгі әдістерімен жұмыс жасау дағдыларын игеру; әртүрлі 
мақсаттар мен масштабтағы ландшафтық карталарды жобалаудың принциптері мен ережелерімен танысу; 

ландшафтық картографиялаудың кәсіби тәсілдерін меңгеру; 

Пререквизиттері: Ландшафтану, Ұлттық руханият. 

Постреквизиттері: Топырақтану, Қазақстанның ландшафттары, Ландшафтық дизайн объектісін жобалау, 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А."ландшафтық картографиялау"ұғымының мәні;-ландшафтық 

картографиялаудың негізгі принциптері;-ландшафтық карталардың жіктелу белгілері;-ландшафтық 

картографиялаудың негізгі бағыттары, ландшафтық карталарды басқаруда пайдалану;аумақтар.В.- ландшафтық 

карталар жасаудың картографиялық көздеріне бағдарлану;- ландшафтық карталардың картографиялық тілін 

пайдалана білу.С.-картографиялық әдіспен физикалық-географиялық (ландшафтық) зерттеулер, жай-күйін 

бағалау Ландшафттардың, болжаудың, аумақтарды басқарудың;- камералдық жағдайларда ландшафтық 

картографиялау дағдылары.D.жоспарлау және аумақтарды басқару саласындағы кәсіби қызмет саласындағы 

алынған білімдерін, іскерліктерін және картографиялық материалмен жұмыс істеу дағдыларын қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Ландшафтық жобалауға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Шумакова Гулнур  Жасулановна 

Курсты оқытудың мақсаты:  ландшафт және оның компоненттері туралы түсінік,- ландшафтық объектілерді 

зерттеу және жобалау құралдары туралы идеялар,- қоршаған ортаның табиғи компоненттерінің эстетикалық 

және функционалдық мүмкіндіктері туралы дұрыс идея құра отырып, шығармашылыққа экологиялық көзқарас 

қалыптастыру 
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Пәннің қысқаша мазмұны: курстың теориялық бөлімі студенттерді табиғи және мәдени ландшафтардың 

эстетикалық қасиеттерімен, ландшафтарды игеру мен антропогенизациялаудың негізгі кезеңдерімен, бақ-

саябақ өнерінің тарихи тәжірибесімен және қала аумақтарын сәулет-ландшафтық ұйымдастырудың өзекті 

мәселелерімен таныстырады. Табиғи және мәдени Ландшафттардың құрылымы мен элементтері, олардың 

композициялық құрылымы туралы түсінік береді. Пәннің мақсаты-ландшафтық дизайн саласындағы 

шығармашылық мәселелерді шешу үшін студенттердің шығармашылық ойлауын қалыптастыруға 

бағытталған теориялық білім алу және ландшафтық жобалаудың практикалық әдістерін игеру, атап айтқанда: 

Қоршаған орта дизайнындағы және қазіргі мәдениеттегі ландшафтық дизайнның рөлін зерттеу және талдау; 
білім жүйесінде келтірілген теория негізінде ландшафтық дизайн негіздерін игеру; ландшафтық дизайн 

саласындағы әдістерді игеру және дағдыларды игеру. 

Пререквизиттері: Ландшафтану, Ұлттық руханият. 

Постреквизиттері: Антропогендік ландшафтану, Ландшафтық графика негіздері, Топырақтану, Қазақстанның 

ландшафттары, Ландшафтық дизайн объектісін жобалау, 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Функционалдық міндеттерге сәйкес сәулет жобаларын әзірлеу қабілеті, 

эстетикалық, конструктивтік-техникалық, экономикалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.В. функционалдық, 

эстетикалық, құрылымдық-техникалық, экономикалық және жобалауға қойылатын нормативтік-заңнамалық 

талаптар, С.нормативтерге сәйкес сәулет жобаларын функционалдық, эстетикалық, құрылымдық-техникалық, 

экономикалық және басқа да негізгі талаптар; D. қолданыстағы нормалармен және ережелермен келісілген іс-

әрекеттер дағдысы әулеттік жобалаудың барлық кезеңдерінде. 
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