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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында 

жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта 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 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығынан немесе 

кафедра меңгерушілерінен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми кеңесінің 

шешімдері. 
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7М01506 – География білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Заманауи тенденциялар және білім берудегі сапа менеджменті 

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

Пәннің атауы: Білім берудегі сапа менеджменті 

Пән коды: ВВSМ 5205   

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Білім берудегі сапа менеджменті» пәні білім берудегі 

менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері мен тұтас педагогикалық үдеріс және 

мектептің педагогикалық ұжымын басқарудың ерекшеліктері жөніндегі болашақ 

мұғалімдердің білімін қамтамасыздандырады. 

Болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің мәні және негізгі міндеттерімен 

таныстырады. Айырықша қызмет түріндегі педагогикалық менеджмент туралы айқын әрі 

саналы көзқарасты қалыптастырады. Менеджер қызметінің нысаны ретіндегі тұтас 

педагогикалық үдеріс тұрғысынан білім беру мекемесін басқару қабілет-дағдыларын 

қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Білім берудегі сапа менеджменті» пәні 2 

модульден құрылған: «Білім берудегі менеджменттің  теориялық-әдіснамалық негіздері» 

және «Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері». Тақырыптары: 

«Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру жүйесіндегі рөлі мен орны», «Кәсіби білім 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Заманауи тенденциялар және білім берудегі сапа менеджменті 

БП ТК ВВSМ 5205   Білім берудегі сапа менеджменті 1 5/5 

БП ТК GВZT 5206 Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар     1 5/5 

 БП ЖК FGL 5207 Физикалық география және ландшафттану 1 3/3 

КП ТК TD 5301 Тұрақты даму 2 4/4 

2.2 Модуль. Педагогикалық менеджмент және географиялық білім 

БП ТК ZhOOOAOGOA 

5205 

ЖОО және ОАО географияны оқыту технологиясы 1 5/5 

БП ТК ZhOOGB 5206 ЖОО географиялық білім 1 5/5 

БП ЖК FGL 5207 Физикалық география және ландшафттану 1 3/3 

КП ТК GU 5301 Геоурбандалу 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. География ғылымының теориялық-әдістемелік негіздері 

КП ЖК GTA 5202 Географияның тарихы мен әдіснамасы 2 5/5 

КП ТК FGZA 5303 Физикалық-географиялық зерттеу әдістері 2 5/5 

БП ТК SGGN 5208 Саяси география геосаясат негіздерімен 2 5/5 

3.2  Модуль. География ғылымының өзекті проблемалары 

КП ЖК GTA 5302 Географияның тарихы мен әдіснамасы  2 5/5 

КП ТК EGZA  5303  Экономикалық-географиялық зерттеу әдістері  2 5/5 

БП ТК EGZhB  5208 Әлеуметтік географияның жаңа  бағыттары 2 5/5 
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беру мекемелеріндегі басқаруға жүйелі қөзқарастар», «Жүйе және басқару», «Нарықтық 

экономика жағдайындағы оқу орындарының даму стратегиясы», «Педагогикалық 

менеджментте білім беру сапасын басқару», «Педагогикалық менеджментті ақпараттық 

қамтамасыз ету», «Педагогикалық ұжымдағы тұлғааралық қатынастар». 

Пререквизиттері: «Педагогика», «Қазақстан тарихы», «Мәңгілік ел», «Оқушылар 

дамуының физиологиясы», «Өзін-өзі тану» және «психология» 

Постреквизиттері: «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі», «Инклюзивті білім», т.б. 

таңдау бойынша әртүрлі элективті педагогикалық курстар, оқу және өндірістік және 

педагогикалық практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) білім беру 

менеджментінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, педагогикалық менеджменттің қызметін, 

заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін, педагогикалық менеджменттің жүйе 

қалыптастырушы факторларын, білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму 

тарихын, басқарудың ерекшеліктерін білуге тиіс; В) игерілген теориялық білімді білім беру 

мекемесінде іс жүзінде қолдануы. Диагностикалық, талдамалық және жобалау қызметтерін,  

түрлі басқару қызметтерін жобалауды, білім беру мекемесін басқаруды жүйелілік, 

адамгершілік, құзіреттілік және технологиялық ыңғайлы дағдыларын пайдалануы, басқару 

қызметінің сапасын бағалауды  және  оларды жүзеге асыруы қажет; С) білім сапасын 

бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана 

отырып, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды, педагогикалық шектеулерін 

еңсеру бойынша әдістерін қолдануы; D) білім беру менеджментіне қатысты пікірлерді, 

ойларды, көзқарастарды пайымдап, сараптап, тұжырым жасау  қабілеттері болуы шарт.  Е) 

шығармашыл тұлға ретінде мақсатты қалыптастыра білуі, белгісіздік жағдайында кәсіби-

педагогикалық және тұлғалық мәселерді шешу, бірлескен жобалар мен іс-шараларда басқа 

адамдармен жұмыс жасай білу  іскерлігі болуы қажет. 

 

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

Пәннің атауы: Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар     

Пән коды: GВZT 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар» пәні 

географиялық білім берудегі заманауи тенденцияларының теориялық-әдіснамалық негіздері 

мен түрлі кезеңдерде қалыптасу ерекшеліктерін білуге бағытталған. География ғылымына 

тән жинақтылық кең ауқымды географиялық негізде процесстерді және географиялық 

құбылыстардың уақыт кеңістігіндегі заңдылықтарды зерттеуге мүмкіндік береді. Өкінішке 

орай, Кеңес Үкіметінің ыдырауы кезінде географияның рөлі әділетсіз және негізсіз 

төмендетілді. География ғылымының потенциалы қажетсіз болып қалды, ал географиялық 

білім - қатты қысымға ұшырады. Дегенмен, географиялық зерттеулер мен географиялық 

білімнің маңыздылығы бүкіл әлемде күннен күнге артып келеді. География соңғы кезде 

қатты айтылып жүрген бүгінгі заманғы техногенді, экологиялық, әлеуметтік - экономикалық 

және саяси сипаттағы мәселелермен тікелей байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Географиялық білімдегі заманауи 

тенденциялар» пәні 2 модульден құрылған: «Географиялық білім берудің алғашқы даму 

кезеңдері» және «Географиялық білім берудің заманауи кезеңдегі даму тенденциялары». 

Қарастырылатын тақырыптар: «Географияның университет ғылымы ретінде 20 ғасырдың 20-

60 жылдары қалыптасуы», «Географияның университет ғылымы ретінде 20 ғасырдың 70-90 

жылдары қалыптасуы», Саяси география ғылым саласы ретінде», «Тұрақты дамудың 

концепциясы», «Саяси география және геосаясат», «ТМД мемлекетттерінде географ 

мамандарды дайындау», «Заманауи мектептерде географиялық білімнің негізгі 



8 
 

тенденциялары», «Географиялық және қоғамдық географиялық білім берудің негізгі 

бағыттары». 

Пререквизиттері: «Педагогика», «Қазақстан тарихы», «Мәңгілік ел», «Елтану», 

«Географияны оқыту әдістемесі» және «Психология» 

Пререквизиттері: «Педагогика», «Қазақстан тарихы», «Мәңгілік ел», «Елтану», 

«Географияны оқыту әдістемесі» және «Психология» 

Постреквизиттері: Өндірістік, педагогика салаларында қолданылады 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) географиялық 

білімдегі заманауи тенденциялары бойынша теориялық білімдерін жетілдіруі; В) география 

ғылымының қалыптасуының және әдіснамасының негізгі кезеңдері анықтау арқылы 

педагогикалық тәжірибеде қолдана алу; С) географидық ғылыми дамудың кезеңдерін, үрдістерін, 

тұжырымдамаларын, теорияларын және көзқарастарын ғылыми  тұрғыдан талдай алу; D)  

білім берудегі түрлі тенденцияларды негізге ала отыра, географиялық білім беруде ұтымды пайдалана 

алу; Е) түрлі тарихи кезеңдердегі географиялық білім берудің ерекшеліктерін салыстыра отыра сапалы 

білім берудегі бағыттарды бағалай білу. 

 

Дублин  дискриторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Физикалық география және ландшафттану     

Пән коды: FGL5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): теориялық негіздері туралы 

түсінік қалыптастыру, географиялық қабықтың кеңістіктік-уақыттық ерекшеліктері туралы 

тұтас форма және жекелеген құрылымдар – геокомпоненттер (геожүйелер, ландшафттар) 

ретінде білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: (Негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Физикалық 

география мен ландшафттанудың даму тарихы.Физикалық географияның заманауи 

тұжырымдамалары мен ілімдері. Жердің географиялық қабығы. Климаты - географиялық 

қабықтың табиғи ортасы. Сулар. Литосфера-Жердің географиялық қабығы. Топырақ, 

биогендік ландшафттар. Ландшафттанудың негізгі ережелері. Жердің табиғи 

ландшафттарының жіктелуі және олардың дифференциация заңдылықтары. Жердің   

ландшафттары. 

Пререквизиттері: "Жалпы жертану", "Ландшафтану" баска бакалавриат пәндері. 

Постреквизиттері: «Географиялық ғылымның заманауи проблемалары», «Қазақстанның 

аймақтық дамуының өзекті мәселелері», болашақ кәсіби қызметке қажет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Физикалық география мен ландшафттанудың 

теориялық негіздерін, даму тарихын  біледі; табиғи геожүйелер иерархиясы туралы түсінікке 

ие; табиғи ландшафтардың құрамы мен қасиеттерін біледі; Жер ландшафтарының жіктелуі 

туралы түсінікке ие; географиялық аймақтардың ландшафттарына тән белгілерді біледі; 

болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын түсінеді, оған тұрақты қызығушылық 

танытады; В) Қазіргі заманғы экожүйелер, ландшафттар туралы білімді пайдаланады; 

қоғамның аумақтық орналасуын ғылыми негіздеу, табиғатты ұтымды пайдалану және 

географиялық жоспарлау, болжау үшін курс бойынша білім мен іскерлікті қолданады; 

физикалық-географиялық (ландшафтық) зерттеулер жүргізу әдістемесін меңгерген; С)  

Географиялық қабықтың және оның құрылымдық бөліктерінің ерекшеліктерін анықтайды 

және талдайды; табиғи-аумақтық кешендердің, ландшафттар мен олардың компоненттерінің 

өзара байланысының нәтижелерін анықтайды және талдайды; географиялық қабықтың 

құрылымы, қазіргі геожүйелер және олардың өзгерістері туралы білімдерін кеңейтеді және 

дамытады;  D) Табиғи-аумақтық кешендердің дифференциациясы, интеграциясы және 

эволюциясы бойынша графиктер, диаграммалар, кестелер құру; географиялық қабықтың 

даму қарқыны мен бағыттарын бөліп көрсету; экология және табиғатты ұтымды пайдалану 



9 
 

мәселелері бойынша қорытынды жасау; табиғи-аумақтық кешендердегі, ландшафттардағы 

және олардың құрамдас бөліктеріндегі себеп-салдарлық байланыстарды бөліп көрсету;   Е) 

Ландшафттанудың принциптері мен әдістерін бағалайды және салыстырады; табиғи-

аумақтық кешендерді, ландшафтарды қорғау жөніндегі идеяларды ұсынады; геожүйелердің 

одан әрі жай-күйі мен дамуына болжам жасайды; география курстарын оқытуда теориялық 

материалдарды; ландшафтты қалыптастыру туралы деректерді пайдаланады. 

 

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

Пәннің атауы: Тұрақты даму 

Пән коды: TD 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: қоғаммен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынас 

нәтижесінде туындайтын экономикалық, әлеуметтік-экономикалық салдарды ескеретін 

табиғи жағдай мен ресурстарды және қоршаған ортаны тиімді пайдаланудың барынша 

негізделеген ұтымды жолдарын қолданудың тәжірибелерін оқып-үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Тұрақты даму» пәнінің мазмұны ресурстық 

қамтамасыз ету, өмір сүру ортасының сапасы, өмір сүру деңгейі аспектілерін қарастыруымен 

анықталады. Тұрақты даму пәнінде ресурстардың барлық түрлерін тұтынуды азайту, 

қалдықсыз және аз қалдықты технологияларды енгізу, ауқымды табиғатты қорғау іс-шаралар 

қарастырылады. Табиғат пайдалану экономикасының ғылыми жаратылыс және 

экономикалық негіздерін талдау; Қазақстан Республикасының ресурстық әлеуетіне және 

экологиялық мәселелеріне жалпы сипаттама беру; Қазіргі таңда жұмыс істейтін табиғатты 

пайдалану экономикалық механизмінің негізгі элементтерінің мазмұнын ашып көрсету; 

Қазақстан Республикасында табиғат пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

басқару жүйесінің мәселелері мен даму болашағын анықтау. 

Пререквизиттері: «Қазіргі дүние географиясы», «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы». 

Постреквизиттері: «Экономикалық география және аймақтық даму», «Елтану және 

халықаралық туризм». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А)  студенттерді 

қазіргі геоэкологиялық, әлеуметтік-экономикалық процестер арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды ажырата білуге үйрету; Тұрақты даму теорияның қағидалары, негіздері және 

әдістері туралы, тұрақты дамудың ғылым ретінде қалыптасуы мен даму кезеңдерімен 

танысу; В) Ғаламдану жағдайындағы геоэкологияның ерекшеліктерін сипаттау; қалдықсыз 

және аз қалдықты технологияларды енгізу, ауқымды табиғатты қорғау іс-шараларды 

практикада қолдану мүмкіндіктерін саралау. С) әлемдегі әртүрлі елдердің тұрақты дамуының 

жаңа беталысы мен заңдылықтарына көзқарас жасай алады; геоэкологиялық ұғымдар мен 

терминдерді, қалдықсыз өнеркәсіптің дамуы мен тиімділігін сипаттай алады; D) 

экономиканы экологияландырудың негізгі бағыттарын, қоршаған ортаның ластануынан 

болатын зиянды экономикалық бағалайды; жаңа білімдер мен дағдыларды өз бетінше және 

ақпараттық технологиялар арқылы меңгереді, оларды тәжірибелік іс-әрекетте қолданады, 

табиғатты қорғау шараларының экономикалық тиімділігін анықтайды.  Е) Курсты меңгеру 

барысында магистрант статистикалық деректермен, график, диаграмма, картосхемалар 

құрастыруы және экономикалық аймақтарға кешенді сипаттама жасай білуі керек.  

 

2.2 Модуль. Педагогикалық менеджмент және географиялық білім 

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

Пәннің атауы: ЖОО және ОАО географияны оқыту технологиясы 

Пән коды: ZhOOOAOGOA 5205 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Географияны оқыту технологиясы, әдістемесі дегеніміз – 

мектепте немесе ЖОО-да өтілетін пәнді оқыту және тәрбиелеу процесі жайлы ғылым. 

1.    Әдістеме – оқу пәнінің мазмұнын, оқыту, тәбиелеу формасын, әдісін, оқу жұмысына 

қажетті құрал – жабдықтарды анықтайды, қарастырады. Яғни, географияны неліктен оқиды, 

қалай оқиды деген сұрақтарға жауап береді. 

2.    Әдістеме педагогикалық ғылым болғандықтан жалпы білім беру мен тәрбиелеудің 

мақсатына, міндетіне сай құрылады. Географияны оқыту әдістемесінің  негізгі пәні 

физикалық, экономикалық географияға жақын пәндер-геология, экономика, демография 

және т. б. ғылымдар қатары жатады. Географияны оқытудың мынандай заңдылықтары бар. 

Ол нақты обьектілерді, карта және картографиялық білімдерді қолданады. Сабақты өту 

барысында сарамандық жұмыстарды, көрнекілік әдістерін пайдаланады. Теориялық білімді 

дұрыс оқыту үшін жақсы жабдықталған география кабинеті қажет. Себебі география пәні 

мектепте жастарға өндірістің ғылыми – техникалық және экономикалық негіздері жөнінде 

осы заманға сай терең білім береді. Теориялық біліммен практикалық білім дағдыларын 

өзара байланыстырып, оқушыларға физикалық,экономикалық,  экологиялық тәрбие береді. 

Оқыту процесі бірімен – бірі тығыз байланысты екі кезеңнен тұрады: 

1.    Сабақтағы мұғалімнің іс - әрекеті. 

2.    Сабақтағы оқушының іс - әрекеті. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Оқыту технологиялары – жоспарлау, 

жүйелеу әдісі. Оқытудың тиімді формаларына жету үшін адамдық және техникалық 

ресурстарды меңгеру керек және олардың өзара байланысын ескере отырып білімді 

процессте қолдана білу қажет. Оқыту технологиялары – оқыту мақсаттары тиімді іске асуын 

қамтамас етуі керек; әрбір педагог кез келген білім беру мекемесінде пайдалана алатындай 

болу керек; оқытудың жаңа технологияларының психологиялық мәні оқыту үрдісін 

жоспарлау керек немесе оқыту психологиялық бағытталған болу қажет. Оқу процесінде 

қолданылатын ең тиімді технологиялардың бірі – оқу жүйесі арқылы іске асатын 

педагогиялық технологиялар болып табылады. Бұл жағдайда оқу процесін ұйымдастырудың 

негізгі формасы – сабақ өзгереді. Оның өзгеруі мектептің білім беру тұжырымдамасының 

өзгеруімен байланысты. Негізгі әдістемелік инновациялар бүгінгі таңда оқытудың 

интерактивтік әдістерін қолданумен байланысты. Интерактивті сөзі – өзара әрекет ету 

бейімділігін білдіреді немесе әңгімелесу, әлде кіммен әлде немен сұхбаттасу режимінде 

болады. Демек, интерактивті оқыту – бұл ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, оның барысында 

оқытушы мен оқушының өзара әрекет етуі жүзеге асырылады. 

 Пререквизиттері: «Педагогика», «Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар», 

«Географияны оқыту әдістемесі». 

Постреквизиттері: «ЖОО географияны оқыту әдістемесі», «ЖОО географияны оқытудағы 

инновациялық технологиялар». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) оқыту 

технологиясының шығу тарихын, түрлерін, әдістерін білуі. В) игерілген теориялық білімді, 

кредиттік, инновациялық, интерактивті және қашықтықтан оқыту технологияларын кеңінен 

іс жүзінде қолдануы. С) білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен 

дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім берудегі оқыту 

технологиясының тиімділігін талдау мен бағалауды және қолдануы; D) оқыту 

технологиясына қатысты пікірлерді, ойларды, көзқарастарды пайымдап, сараптап, тұжырым 

жасау  қабілеттері болуы;  Е) ЖОО-дағы оқыту технологиясы мен ОАО-да оқыту 

технологиясының айырмашылығы ажырата білу. 

 

Пәннің атауы: ЖОО географиялық білім 

Пән коды: ZhOOGB 5206 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 2    

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): географияның теориялық 

негіздері туралы түсінік қалыптастыру, жоғары географиялық білім берудің тарихи-

педагогикалық процесін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (Негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Қазіргі 

жағдайда географиялық білім-бұл зерттеудің аумақтық-кеңістіктік аспектісімен біріктірілген 

табиғи және қоғамдық ғылыми бағыттардың біртұтас жүйесі. Білім беруді жаңғырту 

жағдайында жоғары географиялық білім  мазмұнын жаңартуға және сапасын арттыруға көп 

көңіл бөлінеді. Тарихи-педагогикалық зерттеу жоғары оқу орындарындағы географиялық 

білім берудің жай-күйі мен даму кезеңдерін зерделеуге бағытталған. Пәннің зерттеу нысаны 

жоғары оқу орындарының географиялық білімі болып табылады. Пәнді оқу барысында 

география ұғымына көшу принциптері, адамзат пен қоршаған орта арасындағы байланыс 

туралы білім қалыптасады, магистранттың тәуелсіз танымдық қызметі дамиды.  

Пререквизиттері: «Географияны оқыту әдістемесі», "Қазақстанның экономикалық және 

әлеуметтік географиясы", "Дүниежүзінің экономикалық әлеуметтік және саяси географиясы" 

баска бакалавриат пәндері. 

Постреквизиттері: «Географияның тарихы мен әдіснамасы», «ЖОО географияны оқыту 

әдістемесі», «ЖОО географияны оқытудағы инновациялық технологиялар». 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) географиялық теориялық-зерттелетін кезең бойынша 

тарихи-географиялық және тарихи-педагогикалық әдебиеттерді, мұрағаттық құжаттарды 

талдау; жоғары білім беру жүйесіндегі географиялық білім берудің даму кезеңдерін талдау, 

салыстыру, жіктеу; В) жоғары оқу орындарында географиялық білім беруді дамытудың 

тарихи-теориялық алғышарттарын жүйелі талдау, елдің саяси құрылымының даму 

ерекшеліктерімен географиялық білім беру даму деңгейінің өзара тәуелділігі; С) білім 

алушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту сапасын бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып, білім беруде оқыту технологияларының тиімділігін талдау, бағалау және 

қолдану; D) оқыту технологиясына қатысты пікірлерді түсіндіре, талдай және қорытынды 

жасай білу, ЖОО-дағы оқыту технологиясы мен ОАОО-дағы оқыту технологиясын ажырата 

білу; Е) жоғары географиялық білім берудің алғышарттары мен даму тенденцияларын 

анықтау географиялық пәндерді оқытудың қазіргі заманғы мәселелерін шешуге арналған 

нұсқаулық болып табылады. 

 

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

Пәннің атауы: Геоурбандалу     

Пән коды: GU 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің мақсаты - бұл оқу пәні студенттерді қала 

географиясы және аймақтық жоспарлау негіздерімен таныстырады. Әлемнің әр түрлі 

аймақтарындағы қалалық елді мекендердің тарихы мен қазіргі жағдайы, урбанизация 

процесі, қалалық елді мекендердің құрылымы, қала жоспарлаудың негізгі идеялары, қала 

дамуының негізгі мәселелері мен болашағы қарастырылған. 

Оқу үрдісіндегі курстың орны урбанизация, экологиялық проблемалар сипаттамаларының 

негізгі дағдыларын қалыптастыратын мамандарға деген қажеттілікпен анықталады. Бұл курс 

студенттердің географияға деген көзқарасын практикалық тұрғыдан пайдалы пән ретінде 

қалыптастыруға, өмірлік мәселелерді олардың барлық күрделілігінде талдауға және олардың 

шешімдерін іздеуге ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Геоурбанистика – әлеуметтік-экономикалық 

географияның бөлімі, ол қалалық елді мекендерді, олардың желілері мен жүйелерін және 

урбанизация процестерін зерттейді. Геоурбанистикалық зерттеулердің негізгі бағыттары: 
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қалалардың типологиясы, олардың экономикалық-географиялық орналасу типтерін (ЕГП), 

көлемін (атап айтқанда, қалалар мен елді мекендердің кемшіліктері мен артықшылықтары); 

қалалардың кеңістіктік дамуы, соның ішінде қазіргі заманғы қалыптасуы. таулардың күрделі 

формалары. қоныс аудару (қалалық агломерациялар, мегаполистер және т.б.), даму 

проблемалары және типтері. ғаламдық (әлемдік) қалалар; урбанизация процестерін реттеу 

және урбанизацияланған жүйелердің модельдерін құру; қалалар мен елді мекендердің 

географиялық жобалау принциптері. Гео-қалалық зерттеулердің маңызды бағыты - нақты 

қалалар мен олардың аумақтық топтарын зерттеу, соның ішінде әлемнің әр түрлі 

аймақтарындағы урбанизацияланған жүйелерді дамыту стратегияларын талдау. Зерттелетін 

территориялардың географиялық айырмашылықтарын ескере отырып, халық тығыз 

қоныстанған аудандардың даму процестерін зерттеу ең өзекті болып табылады. 

Пререквизиттері: «Педагогика», «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы», «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», 

«Географияны оқыту әдістемесі» және «Психология» 

Постреквизиттері: «Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар», «Географиялық 

ғылымның заманауи проблемалары», «Экономикалық география және аймақтық даму» 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): A) геоурбандалу 

терминімен танысу; қалалар географиясының дамуымен танысу; В) алынған теориялық 

білімді қолдана білу, жүйеленген, адамгершілік құзыреттіліктерді қолдану, технологиялық 

жағынан ыңғайлы дағдыларды қолдану, басқару қызметінің сапасын бағалау және оларды 

қолдану. C) магистранттарды дамыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістерін қолдана отырып, 

білім сапасын бағалай отырып, педагогикалық тактиканы меңгеру әдістерін қолдану; D) 

орналасу  модельдерін болжау және жүйелі тәсілдің көмегімен шешілетін көпвариантты 

талдау. E) әлемдік дамудағы урбанизация процесінің сапалық өзгеруі және күшеюі. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. География ғылымының теориялық-әдістемелік негіздері  

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

Пәннің атауы: Географияның тарихы мен әдіснамасы  

Пән коды: GTA 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Әбденов А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: География ғылымының тарихымен танысу, әдіснамасын 

пайдалану, қазіргі географияның мәселелері, әдістері, құрылымдық ұйымдастырылуы мен 

әлемдік географияның жаңа бағыттарын дұрыс бағалауды танып білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Географияның әдіснамалық негіздері; 

географиялық бірліктерді зерттеу тарихы; қазіргі географияның мәселелері, әдістері, 

құрылымдық ұйымдастырылуы; географиялық ғылымның тұтастығы мәселесі; иерархия 

құру; табиғи, әлеуметтік-экономикалық жүйелер; жаһандық және аймақтық мәселелердің 

географиялық аспектілері; географияның даму болашағы қарастырылады. Заң және 

теориялар, географиядағы жалпы өзара байланыс принципі, кешенді географияның 

геожүйелік концепциясын меңгеру, идеяларды, қорытындыларды аудитория алдында 

хабардар ете білуі. Ғылыми географиялық идеялардың тарихы; География туралы теориялық 

түсініктерді жаратылыстану, қоғамдық пәндердің біртұтас жүйесі ретінде дамыту; қазіргі 

әдіснамалық негіздері, географиялық ғылымның мәселелері қарастырылады. География 

ғылымына кең көзқарасты қалыптастыруға, оның мәнін түсінуге, жетістіктер мен 

шешілмеген міндеттерді, әлемдік географияның жаңа бағыттарын дұрыс бағалау 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: «Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы», «Географияның ғылыми-зерттеу 

негіздері» т.б. пәндер. 
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Постреквизиттері: «География ғылымының заманауи проблемалары», «Экономикалық 

география және аймақтық даму», «Қазақстанның аймақтық дамуының өзекті мәселелері». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) Географияның 

тарихы мен әдіснамасының негіздерін біледі; Ғылыми географиялық идеялардың тарихын, 

география туралы негізгі теориялық түсініктерін біледі; география ғылымын алғашқы 

зерттеушілердің еңбектерімен танысады. В) География ғылыми байланыстардың екі 

сферасының (табиғи және қоғамдық) арасында орналасқанын, сол себепті оның зерттеу 

обьектілері алуан геожүйелер мен оның компоненттерін меңгереді; С) Қазіргі географиялық 

ғылыми-зерттеу әдістері: жалпы ғылыми тұрғылар мен әдістерді, нақты ғылыми тұрғылар 

мен әдістерді (физикалық географияда - геохимиялық, геофизикалық, палеогеографиялық 

және тағы да басқалары әдістер; әлеуметтік-экономикалық географияда - экономикалық-

статистикалық, техникалык-экономикалық, социологиялық және тағы да басқалары) 

қолданады және талдайды; D) Қазіргі географияның өзекті мәселелері, негізгі әдістері, 

құрылымдық ұйымдастырылуы; географиялық ғылымның тұтастығы мәселесі; табиғи, 

әлеуметтік-экономикалық жүйелер; жаһандық және аймақтық мәселелердің географиялық 

аспектілері мен географияның даму болашағын талдайды; Е) География ғылымына кең 

көзқарасты қалыптастыруға, оның мәнін түсінуге, жетістіктер мен шешілмеген міндеттерді, 

әлемдік географияның жаңа бағыттарын дұрыс бағалайды; идеяларды, оларды жария етуге, 

ақпараттандыруға дағдыланады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Физикалық- географиялық зерттеу әдістері  

Пән коды: FGZA 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: физикалық география ғылымның теориялық негіздері 

туралы түсінік қалыптастыру, физикалық географиялық ғылымның әдістерін білу, меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Физикалық география ғылымның даму 

тарихы.Физикалық географияның заманауи тұжырымдамалары мен ілімдері. Географиядагы 

дифференциация және интеграция. Ғылым әдістерінің классификациясы. Жалпы 

географиялық ғылымның әдістері.Физикалық географиялық ғылымның әдістері, бағыттары, 

студенттердын ғылыми зерттеу жумыстары. 

Пререквизиттері: "Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар","Физикалық география 

және ландшафттану". 

Постреквизиттері: «Географиялық ғылымның заманауи проблемалары», «ЖОО 

географияны оқыту әдістемесі», болашақ кәсіби қызметке қажет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) Физикалық 

география теориялық негіздерін, даму тарихын  білу; физикалық -географиялық ғылымның 

әдістері туралы түсінікке ие; В) Қазіргі заманғы физикалық географиялық ғылымның 

әдістері туралы білімді пайдалану; географиялық жоспарлау, болжау үшін қолданаду; С) 

Ғылым мен оқу пәнінің логикасын қалыптастыру; табиғи-аумақтық кешендердің өзара 

байланысының нәтижелерін талдау; D) Зерттеу жүргізудің тиімді әдісін анықтау; табиғи-

аумақтық кешендердегі себеп-салдарлық қатынастарды анықарастыру; географиялық 

ойлаудың дамуына ықпал ету;  Е) Физикалық географиялық ғылымның әдістерін бағалайды 

және салыстыру, болжам жасау; физикалық -географиялық ғылымның деректерін  

пайдалану. 

 

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

Пәннің атауы: Саяси география геосаясат негіздерімен 

Пән коды: SGGN 5208 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: магистранттардың саяси-географиялық және геосаяси 

процестер, мемлекеттік шекаралар туралы ілімнің теориясын, мемлекеттік құрылым 

нысандары мен әкімшілік-аумақтық аймақтарды талдау саласындағы білімдері мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Саяси география геосаясат негіздерімен» 

пәнінің мазмұны қазіргі заманғы ғаламдық, геосаяси проблемалардың географиялық 

аспектілерін қарастыруымен анықталады. Курста қазіргі кездегі саяси географияның зерттеу 

әдістері, елдер мен аймақтарды оқып-үйренудің теориялық-қолданбалы мәселелері, елдердің 

типтері, халықаралық қатынастар мен жаһандану жағдайындағы әлеуметтік, геосаяси және 

геоэкономикалық процестердің сипатына байланысты міндеттер қарастырылады. 

Пререквизиттері: «Қазіргі дүние географиясы», «Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясы». 

Постреквизиттері: «Экономикалық география және аймақтық даму», «Елтану және 

халықаралық туризм». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) әлемдегі әртүрлі 

елдер дамуының жаңа беталысы мен заңдылықтарына көзқарас жасай алады; В) 

халықаралық экономикалық қатынастардың жаңаша дамуы, формасы мен мәндік үрдістерін 

сипаттай алады; С) әлемдік экономиканың ғаламдануы және қазіргі әлемдік географиядағы 

бейнеленуін бағалай алады. D) қазіргі саяси үрдістер мен әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға 

баға беру, талдай біледі; Е) жаңа білімдер мен дағдыларды өз бетінше және ақпараттық 

технологиялар арқылы меңгереді, оларды тәжірибелік іс-әрекетте қолданады, ғылыми 

дүниетанымды кеңейтеді. 

 

3.2  Модуль. География ғылымының өзекті проблемалары  

Дублин  дискриторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экономикалық-географиялық зерттеу әдістері 

Пән коды: EGZA  5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): экономикалық және әлеуметтік -

география ғылымның теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, экономикалық-

географиялық географиялық ғылымның әдістерін білу, меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): экономикалық және әлеуметтік география 

ғылымның даму тарихы. Экономикалық және әлеуметтік география ғылымның заманауи 

тұжырымдамалары мен ілімдері. Географиядагы дифференциация және интеграция. Ғылым 

әдістерінің классификациясы. Жалпы географиялық ғылымның әдістері. Экономикалық 

географиялық ғылымның әдістері, бағыттары, магистранттардың ғылыми зерттеу 

жумыстары.  

Пререквизиттері: "Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар", "ЖОО географиялық 

білім". 

Постреквизиттері: «Географиялық ғылымның заманауи проблемалары», «ЖОО 

географияны оқыту әдістемесі»,  болашақ кәсіби қызметке қажет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік): А) Экономикалық 

және әлеуметтік география ғылымның теориялық негіздерін, даму тарихын  білу; 

экономикалық география ғылымның әдістері туралы түсінікке ие; В) Қазіргі заманғы 

экономикалық география ғылымның әдістері туралы білімді пайдалану; географиялық 

жоспарлау, болжау үшін қолданаду; С) Ғылым мен оқу пәнінің логикасын қалыптастыру; 

аумақтық өндірістік кешендердің өзара байланысының нәтижелерін талдау; D) Зерттеу 

жүргізудің тиімді әдісін анықтау; аумақтық өндірістік кешендердегі себеп-салдарлық 
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қатынастарды қарастыру; географиялық ойлаудың дамуына ықпал ету;  Е) Экономикалық 

география ғылымның әдістерін бағалайды және салыстыру, болжам жасау; экономикалық 

география география ғылымы бойынша  деректерін  пайдалану. 
 

Дублин  дискриторлары: А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: Әлеуметтік географияның жаңа  бағыттары 

Пән коды: EGZhB  5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): ЭӘГ-ның жаңа бағыттарын қарастырған 

кезде біз әртүрлі аумақтық жүйелерді зерттейтін пәндер схемасынан шығамыз. Дәстүрлі («ескі») 

салалар негізінен материалдық өндіріс салаларымен (өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік) 

байланысты. Саяси-географиялық зерттеулер тәжірибесі көп. Бұл бағыт төрт сын есімнен тұратын 

ғылымымыздың ресми атауына енген. Халық пен елді мекендер (қоныс) географиясы да ескі 

тамырларға ие, кейде экономикалық географияға өзінің бөлімі ретінде енеді, бірақ қазір ол тәуелсіз 

болды, өйткені ол «табиғат - экономика - халық» үштігінің бір бөлігін зерттейді.  Алайда, халық пен 

экономиканы зерттеуге байланысты осы ескі бағыттардың өзінде салыстырмалы түрде жаңа бөлімдер 

бар. Осылайша құрылыс индустриясы мен құрылыстың географиясын қалыптастыру басталды. Бұл 

пән аумақтық құрылыс кешендерін зерттейді, оның ішінде құрылыс-монтаждау ұйымдарын 

жабдықтары, қызметкерлері, құрылымдары; құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар; 

құрылыс техникасын күрделі жөндеуге арналған кәсіпорындар; құрылыс және құрылыс 

материалдары өнеркәсібіне арналған машина жасау; Ғылыми-зерттеу институттары және құрылыс 

профиліндегі жобалау ұйымдары. 

Сәл кейінірек байланыс географиясы қалыптаса бастады (халық шаруашылығының саласы ретінде). 

Біздің көз алдымызда бұл ғылыми-техникалық жетістіктердің, байланыстың жаңа түрлері мен 

технологияларының пайда болуының арқасында қарқынды дамып келе жатқан аумақтық ақпараттық 

жүйелердің географиясына айналуда. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік-экономикалық география (сонымен бірге әлеуметтік 

география) - қоғамның территориялық ұйымын, оның заңдылықтары мен заңдылықтарын зерттейтін 

географиялық ғылымдар жүйесі. Экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени географияға 

бөлінеді. 

Әлеуметтік-экономикалық география, ең көп таралған көзқарастар бойынша, экономикалық, 

әлеуметтік, тарихи, мәдени және саяси географиядан тұрады. Сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық 

және физикалық аспектілерді біріктіретін аймақтану және әскери география көбіне әлеуметтік 

география деп аталады. Теориялық география әлеуметтік география үшін маңызды әдістемелік рөл 

атқарады. 

Пререквизиттері: «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы», «Дүниежүзінің 

экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы», 

Постреквизиттері: «Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар», «Географиялық ғылымның 

заманауи проблемалары», «Экономикалық география және аймақтық даму». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) соңғы онжылдықтардағы әлеуметтік-экономикалық 

географияның бірқатар ескі салаларының (бағыттарының) жандану себептерін білу; В) Қазақстанның 

қазіргі даму кезеңіндегі әлеуметтік инфрақұрылымдағы географиялық зерттеудің жаңа мәселелері; C) 

білім беру географиясы мен ғылым географиясы саласындағы зерттеулердің негізгі міндеттері; D)  
мәдениет географиясын зерттеудегі қазіргі бағыттары; Е) әлеуметтік-экономикалық географияның 

жаңа бағыттарын дамытудың өзекті проблемаларын және олардың орыс қоғамының және тұтастай 

алғанда халықаралық қоғамдастықтың қазіргі даму кезеңіндегі сындарлы маңыздылығын соңғы 

басылымнан анықтау және бағалау мүмкіндігі. 
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7М01506- География білім бағдарламасы 

( ғылыми – педагогикалық бағыт) 

       Түскен жылы 2020 

 

Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1 – Оқыту әдістемесі және географияның заманауи проблемалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Географиялық ғылымның заманауи проблемалары 

Бағдарлама авторы: Кубесова Г.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): мағына туралы идеяны 

қалыптастыру, география ғылымының заманауи мәселелерінің пайда болуы, оның даму 

тенденциялары және оларды шешу жолдарын  қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): 

Географияның көп салалы және кешенді ғылым екендігі туралы түсінік. Географиялық 

ғылымның басқа ғылым салаларымен байланысы. Географиялық ғылымның дамуының 

негізгі тенденциялары.ТМД елдеріндегі географиялық ғылым салаларының дамуының 

негізгі процестері. Отандық ғылыми мектептердің жұмыстары. Физикалық география және 

геоэкология мәселелері. Табиғи ландшафтар, табиғатты қорғау және ұтымды пайдалану, 

экономикалық-географиялық кешендер мәселелерін зерттеу бағытында ғылыми-зерттеу 

жұмыстары. Адамзаттың жаһандық проблемаларымен байланысты қазіргі заманғы 

экономикалық-географиялық зерттеулер. Геосаясат, интеграция, геоурбанистика, рекреация 

мәселелері. Географиялық ғылымның даму болжамдары. 

Пререквизиттері: Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар, Географияның тарихы 

мен әдіснамасы, Физикалық география және ландшафттану, Тұракты даму. 

Постреквизиттері: курс бойынша алынған білім ғылыми, диссертациялық жұмыстарды  

дайындауға, болашақ кәсіби қызметке қажет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
А) географияның көп салалы және кешенді ғылым екендігі туралы түсінікке ие болады; 

географиялық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын біледі және сипаттайды; 

В) болашақ кәсіби қызметінде курс бойынша негізгі ұғымдар мен терминдерді қолданады; 

қазіргі физикалық география, геоэкология және экономикалық-географиялық мәселелерін 

туралы білімді пайдаланады; 
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Кәсіптендіру пәндері 

Модуль 4.1 – Оқыту әдістемесі және географияның заманауи проблемалары 

КП ЖК GGZP 6304  Географиялық ғылымның заманауи проблемалары  3 5/5 

КП ТК EHT 6305 Елтану және халықаралық туризм  3 5/5 

КП ТК DShG 6306 Экономикалық география және аймақтық даму  3 5/5 

КП ТК 
ZhOO GOA 

6307 
ЖОО географияны оқыту әдістемесі 3 

5/5 

Модуль 4.2 –Географиядағы инновациялық технологиялар 

КП ЖК GGZP 6304  Географиялық ғылымның заманауи проблемалары  3 5/5 

КП ТК TE 6305 Туристік елтану 3 5/5 

КП ТК KADOM 6306 Қазақстанның аймақтық дамуының өзекті мәселелері 3 5/5 

КП ТК ZhOO GOIT 

6307 

ЖОО географияны оқытудағы инновациялық 

технологиялар  
3 

5/5 
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С) табиғи ландшафтар, табиғатты қорғау және ұтымды пайдалану, экономикалық-

географиялық кешендер мәселелерін зерттеу бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстар 

жөніндегі білімдерін кеңейтеді және дамытады; әдеби дереккөздерді, қор материалдарын, 

тақырыптық карталарды талдайды; 

Д) адамзаттың жаһандық проблемаларымен байланысты қазіргі заманғы физикалық-

географиялық, экономикалық-географиялық зерттеу сипаттамасын жасайды; 

Е) ақпаратты сандық өңдеудің заманауи әдістерін бағалайды; геосаясат, интеграция, 

геоурбанистика, рекреация даму жағдайын болжайды; қолданбалы кешенді зерттеулердің 

тиімді әдістерін қолдану бойынша идеяларды ұсынады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Елтану және халықаралық туризм 

Бағдарлама авторы: Әбденов А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Елдерді кешенді түрде 

зерттейтің, олардың табиғаты, халқы, шаруашылығы, мәдениеті мен әлеуметтік ұйымдасуы 

туралы әртүрлі мәліметтерді жүйелеу, халықаралық туризм дамуының бірқалыпты еместігі 

және оның аумақтық (аймақтық, мемлекеттік) ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары):  Елтану мен 

халықаралық туризмді зерттеу объектілері туралы түсінік қалыптастыру. Курстың негізгі 

терминдері мен ұғымдарымен таныстыру. Демалыс пен туризмді дамытуда туристік-

рекреациялық ресурстардың рөлі мен маңызын көрсету. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи 

мұра объектілерін сипаттау. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік тарихи-мәдени мұра объектілерін 

сипаттау. Қалалардың туристік орталықтар ретіндегі маңыздылығын көрсету. Әлемнің 

туристік аймақтарын сипаттау: Еуропалық, Азиялық, Африкалық, Американдық туристік 

макроайондар; Австралия, Океания, Антарктида және Арктика. 

Пререквизиттері: Тұрақты даму, Геоурбандалу, Саяси география геосаясат негіздерімен. 

Постреквизиттері: Докторантураға дейінгі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
А) Нарықтық және жоспарлы экономиканың дамуының негізгі заңдарын және шетелден 

туристерді қабылдау және жөнелту ережесін біледі. 

В) Туризм дамуының тарихи-әлеуметтік – экономикалық алғы шарттары, оның материалдық 

базасының аумақтық ұйымдастырылуы және әлемнің түрлі аймақтары мен елдеріндегі 

туристік саясатты біледі және түсінеді.  

С) Жеке елдер мен аудандардың халықаралық туризмнің геоэкономикасын талдайды және 

қолданады.  

Д) Туристік ағымдардың негізгі бағыттары, халықаралық туризмдегі кіріс пен шығыстың 

географиялық таралуын қарастырады; туризмнің жекелеген елдердегі, аймақтық, тұтастай 

алғанда әлем экономикасындағы маңызын талдайды. 

Е) 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. Халықаралық 

туризмнің тұрақты даму концепциясының маңыздылығына болжам жасайды және 

бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Экономикалық география және аймақтық даму 

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Бұл пән қоғамдық өндірістің 

аумақтық ұйымдастырылуын, адамдар өмірінің ұйымдастырылуының кеңістіктік процестері 

мен түрлерін қарастыру және аймақтық даму ерекшеліктерін оқып білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Өндіріс пен 

аймақтың территориялық ұйымдасуының заңдылықтары мен процестеріне, формаларына 
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сипаттама беру. Өндірістік аумақтық жүйелердің құрылымы мен дамуын көрсету. 

Материалдық өндіріс салаларының географиясы: өнеркәсіп географиясы, табиғи ресурстар 

географиясы, ауыл шаруашылық географиясы, көлік географиясы, экономикалық 

байланыстар бойынша білім беру. Еңбектің географиялық бөлінісі, аумақтық-өндірістік 

кешен (АӨК), энергия өндіру циклы (ЭӨЦ), аймақтық даму ұғымдарын сипаттау. Аймақтың 

қалыптасу және даму факторларын анықтау. Аймақтың қазіргі жай-күйін, проблемалары мен 

даму перспективаларын сипаттау. Аймақтық даму бойынша практикалық міндеттерді 

шешуде экономикалық география бойынша білімді қолдану. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, Қазақстанның 

экономикалық географиясы 

Постреквизиттері: курс бойынша алынған білім ғылыми, диссертациялық жұмыстарды  

дайындауға, болашақ кәсіби қызметке қажет. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
А) қоғамның ұйымдастырылуын өндіріс тұрғысынан талдайды және оның таралуын 

реттейтін заңдар мен принциптерді зерттеуді қамтиды; 

В) Экономикалық география шеңберінде кез-келген экономикалық немесе өндірістік 

процесте жүзеге асырылатын іс-әрекеттерге байланысты әртүрлі зерттеу аспектілерін (ауыл 

шаруашылығы географиясы, көлік географиясы және қызмет көрсету географиясы) 

қарастырады; 

С) кеңістікті бөлуді және ресурстарды пайдалану тұрғысынан көрінетін заңдылықтарды 

зерттеуді қамтиды. 

Д) аймақтық даму ерекшеліктері және даму бағыттарымен танысады; 

Е) аймақтық дамуды жоспарлаудың ғылыми маңыздылығын қарастырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: ЖОО географияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Магистранттарды курстық 

проблемалармен таныстыру, ЖББ мекемелерінде оқытудың қазіргі технологияларын, жаңа 

идеяларды ұсыну қабілеттілігі, ұжымды басқарудағы білім, білік дағдыларды пайдалана білу 

қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай білу қабілеттілгі компетенцияларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Әлемдік 

ақпараттық кеңістіктегі географиялық білімнің рөлін анықтау. ЖОО-да географияны оқыту 

әдістемесі туралы жалпы мәлімет беру. Географияны оқыту әдістемесінің негізгі бағыттарын, 

оның географиялық білім берудегі рөлі мен маңызын анықтау. ЖОО-да 

географиябакалаврын, магистрлерді және докторанттарды даярлау туралы түсінік 

қалыптастыру. Оқытудың заманауи құралдарын, оқытудың жаңа инновациялық, ақпараттық 

әдістерін, географиялық және педагогикалық ғылымның жетістіктерін қолдану. ЖОО-дағы 

физикалық, экономикалық және әлеуметтік географияны оқу кезінде электрондық білім беру 

ресурстарын қолдану.Аймақтарда географияны оқытуда  қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану. 

Пререквизиттері: «Педагогика», «Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар», 

«Географияны оқыту әдістемесі», Білім берудегі сапа менеджменті  

Постреквизиттері: педагогикалық практика, магистерлік диссертация  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, тыңдау білігі; жоғары мектеп 

оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінеді;  

В) Практика барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануын, 

халықаралық ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми 

құжаттаманы рәсімдеу икемділігін дамытады;  

С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік;  
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D) Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай біледі;  

Е) Оқытудың инновациялық тәсілдерін меңгереді. 

 

Модуль 4.2 –Географиядағы инновациялық технологиялар 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Туристік елтану 

Бағдарлама авторы: Әбденов А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): білім алушыларды дүние жүзі 

аймақтары мен елдерінің физикалық-географиялық, мәдени-тарихи, рекреациялық ресурсары 

мен экономикалық-әлеуметтік, саяси жағдайларымен, олардың елдердегі туристік саланың 

дамуына әсерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Туристік 

елтанудың зерттеу объектілері туралы түсінік қалыптастыру. Туристік елтанудағы 

табиғаттың маңызын анықтау. Саяси, демографиялық, тарихи елтану туралы білімді қолдану. 

Елдің мәдениетін, экономикасын оқытудың әдістемелік негіздерін қарастыру. Әлем елдері 

бойынша туристік объектілерді анықтау. Елдің табиғи және әлеуметтік-экономикалық 

ерекшеліктерін зерттеудің әдістемелік негіздерін қарастыру. Әлем өңірлерінің табиғи 

туристік-рекреациялық ресурстарын сипаттау (аймақтар бойынша). Әлемнің әлеуметтік-

экономикалық туристік-рекреациялық ресурстарын сипаттау (аймақтар 

бойынша).Мұражайларды, театрларды туризм ресурсы ретінде көрсету. ЮНЕСКО-ның 

дүниежүзілік мұра объектілерін сипаттау. 

Пререквизиттері: Тұрақты даму, Геоурбандалу, Саяси география геосаясат негіздерімен. 

Постреквизиттері: Докторантураға дейінгі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
A. Елтанулық зерттеудің негізгі теоретикалық мазмұнын меңгереді;  

B. Дүние жүзі елдерінің және аймақтарының кешенді елтанулық (тарихи-этнографиялық и 

діни-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, саяси) сипаттама беру, елдерге туризм қызметінің 

жүзеге асыру механизмін түсіну қабілеттері мен туристік саладағы табиғи және 

экономикалық ресурстарды тиімді қолданудың қағидаларын меңгеру дағдысын тәжірибеде 

қолдана біледі;  

C. Елді елтанулық зерттеу, талдау бойынша материалдар мен ақпараттарды өңдеу мен 

жұмыс істеуге үйренеді;  

Д.Елтанудың санаттары, қағидалары, туралы және олардың негізгі мәселелері мен 

құндылықтары туралы көз-қарас қалыптастырады;  

Е. кәсіби маман ретінде тұлғалық қасиеттер мен қабілеттерді дамыту мақсатында өздік 

жұмыстарды орындау дағдыларын арттырады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақстанның аймақтық дамуының өзекті мәселелері  

Бағдарлама авторы: Сергеева А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Қазақстанның аймақтық даму 

ерекшеліктері туралы, елімізде аймақтық дамуда атқарылып жатқан стратегиялық 

бағдарламалар туралы оқып-білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары):  Аймақтану, 

экономикалық география бойынша негізгі ұғымдар мен терминдер туралы білімді 

қалыптастыру. Аймақтың қалыптасуы мен дамуындағы  әлеуметтік-экономикалық 

факторларды анықтау. Аймақтың қазіргі жай-күйін, проблемалары мен даму 

перспективаларын сипаттау. Қазақстандағы  аймақтық  дамудың өзекті мәселелерін анықтау. 

Аймақтық проблемалардың туындау себептерін анықтау: жұмыссыздық, автомобиль 

жолдарының сапасы, газдандырудың жеткіліксіз деңгейі, тұщы сумен қамтамасыз ету, 

ИНРЕРНЕТТІҢ  қолжетімділігі, шалғайдағы ауылдардың проблемалары. Қазақстанның 
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аймақтық  дамуының өзекті мәселелерін шешу жолдарын әзірлеуге қатысу. Практикалық 

міндеттерді шешуде  аймақтық  даму бойынша білімді пайдалану. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік, экономикалық және саяси географияға кіріспе, Қазақстанның 

экономикалық географиясы, Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар 

Постреквизиттері: Докторантураға дейінгі пән. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):  
А) мемлекеттік аймақтық саястаын қалыптастырудың бағыттары туралы оқып-біледі; 

В) аймақтық даму стратегиялық жоспарлаудың әдістемелері мен мәселелерімен танысады; 

С) жергілікті аймақтық даму ерекшеліктерімен танысады; 

Д) Қазақстандағы аймақтық даму ерекшеліктері және даму бағыттарымен танысады; 

Е) мемлекеттің аймақтық саясатын қалыптастыруда түрлі аудандар халқының өмір сүру 

деңгейі мен сапасын теңестіру мүдделерінің іргелі маңыздылығын қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО географияны оқытудағы инновациялық технологиялар  

Бағдарлама авторы: Сулейменова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Магистранттарды курстық 

проблемалармен таныстыру, ЖББ мекемелерінде оқытудың қазіргі инновациялақ 

технологияларымен, оны қолдану тәсілдерінен білім беру, команданың мақсатын 

қалыптастыруға ықпал ету қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай білу қабілеттілгі 

сияқты компетенцияларын қалыптастыру және практикада қолдана білуге дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Қазіргі 

әлемдік білім беру кеңістігіндегі географиялық білімнің рөлін көрсету. ЖОО-да географияны 

оқытуда жаңа инновациялық технологияларды қолдану. ЖОО-да оқытудың интерактивті 

әдістерін, электронды оқулықтарды қолдану. Географияны оқытуды цифрландыру туралы 

түсінікті қалыптастыру. Географиялық пәндерді оқытуда оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы түсінік қалыптастыру. География бакалаврларын  дайындауда 

қашықтықтан оқыту әдістерін қолдану. Географияны оқытуда проблемалық оқыту 

технологиясын пайдалану. Қашықтықтан оқыту тьюторларын дайындау туралы түсінікті 

меңгеру. ЖОО-да дуальды оқыту технологиясын көрсету. 

Пререквизиттері: Географияны оқыту әдістемесі, Білім берудегі сапа менеджменті 

Постреквизиттері: педагогикалық практика, магистерлік диссертация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (біліктілік, дағды және құзіреттілік):   
А) оқыту технологиясының шығу тарихын, түрлерін, әдістерін біледі.  

В) игерілген теориялық білімді, кредиттік, инновациялық, интерактивті және қашықтықтан 

оқыту технологияларын кеңінен іс жүзінде қолданады.  

С) білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи 

әдістемелерін пайдалана отырып, білім берудегі оқыту технологиясының тиімділігін 

талдайды, бағалайды және қолданады;  

D) оқыту технологиясына қатысты пікірлерді, ойларды, көзқарастарды пайымдап, сараптап, 

тұжырым жасау қабілеттері болады;  

Е) ЖОО-дағы оқыту технологиясы мен ОАО-да оқыту технологиясының айырмашылығын 

ажырата біледі. 
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7М01601 – Тарих білім беру бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт)  
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Тарихи деректермен жұмыс және оқыту әдістемесі 

БП ТК TDZhZhA 5205 Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі 1 5/5 

БП ТК DATMBI 5206 Дәстүрлі ауызша тарихтағы мемлекет және билік идеясы 1 5/5 

БП ЖК ZhOOTOA 5207 ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі 1 3/3 

КП ТК ADZhZhA 5301 Архив деректерімен жұмыс жасау әдістемесі 2 4/4 

2.2 Модуль. Архивтану және тарихты оқытудың әдістері мен технологиялары 

БП ТК АTOAAT 5205 Архивтану және тарихты оқытудағы архивтік-ақпараттық 

технологиялар 

1 5/5 

БП ТК ZhKAKU 5206 Жаһандану және қазіргі әлемдегі көші-қон үдерістері 1 5/5 

БП ЖК ZhOOTOA 5207 ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі 1 3/3 

КП ТК ZhOOTOIA 

5301 

ЖОО тарихты оқытудағы инновациялық әдістер 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Тарих ғылымының методологиясы және Әлем тарихының іргелі мәселелері 

КП ЖК TGM 5302 Тарих ғылымының методологиясы  2 5/5 

КП ТК ZhKZTOZhAK 

5303 

Жаңа және қазіргі заман тарихын оқытудағы жаңа әдістер 

мен көзқарастар  

2 5/5 

БП ТК ATIMZhK 5208 Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас  2 5/5 

3.2 Модуль. Тарих ғылымының методологиясы және қазіргі заман тарихының өзекті 

мәселелері 

КП ЖК TGM 5302 Тарих ғылымының методологиясы  2 5/5 

КП ТК AKTT 5303 Алаш қозғалысы тарихының тарихнамасы 2 5/5 

БП ТК KZhTOM 5208 Қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Тарихи деректермен жұмыс және оқыту әдістемесі 

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

Пәннің атауы: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі 

Пән коды: TDZhZhA 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға тарихи деректермен, оның ішінде архив 

деректерімен жұмыс жасау, оларды талдау, сараптау туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Тарихи деректер ұғымы, тарихи деректердің 

түрлері. Деректерді табу, сыныптау, сараптау мәселелері.  

Пререквизиттері:  Архив ісі (бакалавриат), Тарих ғылымдарының методологиясы 

Постреквизиттері:  Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 
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икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Дәстүрлі ауызша тарихтағы мемлекет және билік идеясы  

Пән коды: DATMBI 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Абдоллаев Н.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың мақсаты магистранттарды курстың теориялық 

проблемаларымен таныстыру, алған білім, білік, дағдыларды пайдалана білу қабілеттілігі, 

команданың мақсатын қалыптастыруға ықпал ету қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай 

білу қабілеттілігі  сияқты компетенцияларын қалыптастыру арқылы практикада қолдана 

білуге дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Көшпелілердің саяси ұйымы және жоғары билік түсінігі. 

Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымы. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселесі. Дәстүрлі өркениеттегі жоғары 

билік құқығы. Орталық Азия көшпелілерінің құқығындағы әдет пен заң: өзара 

байланыстылығы, тұрақтылығы мен ерекшелігі. Дәстүрлі өркениеттегі әдеттік құқықтың 

әмбебаптық құбылысы: дүниетанымы мен діліндегі сипаты.  

Пререквизиттері: Түркі халықтарының тарихы (бакалавриат), тарих ғылымының 

методологиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), Қазақстан тарихы тарихнамасының өзекті мәселелері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі 

Пән коды:  ZhOOTOA 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың мақсаты  магистранттарды курстың теориялық 

проблемаларымен таныстыру, жоғары білім беру мекемелерінде оқытудың қазіргі 

технологияларын жаңа идеяларды ұсыну қабілеттілігі, ұжымды басқаруда білім, білік, 

дағдыларды пайдалана білу қабілеттілігі, команданың мақсатын қалыптастыруға ықпал ету 

қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай білу қабілеттілігі сияқты компетенцияларын 

қалыптастыру арқылы практикада қолдана білуге дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи пәндерді оқыту. Тарихи пәндерді оқыту әдістемесі. 

ЖОО тарихи пәндерді оқыту әдістемесінің ерекшелігі. Оқытуды жоспарлау. Оқу процесін 

басқару. Оқытудың жаңа технологиялары. Тарих және білім беруді цифрландыру.  

Пререквизиттері:  Тарихты оқыту әдістемесі, Білім беру менеджменті (бакалавриат) 

Постреквизиттері:  педагогикалық практика, магистерлік диссертация  
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Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың инновациялық тәсілдерін меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Архив деректерімен жұмыс жасау әдістемесі  

Пән коды: ADZhZhA 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға тарихи деректермен, жазба деректермен 

жұмыс жасау, оларды талдау, сараптау туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи деректер ұғымы, тарихи деректердің түрлері. 

Деректерді табу, сыныптау, сараптау мәселелері.  

Пререквизиттері:  Деректану (бакалавриат), тарих ғылымының методологиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

2.2 Модуль. Архивтану және тарихты оқытудың әдістері мен технологиялары 

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

Пәннің атауы: Архивтану және тарихты оқытудағы архивтік-ақпараттық технологиялар 

Пән коды: АTOAAT 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға архивтану, архив деректерімен жұмыс 

жасау, оларды талдау, сараптау туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Архивтану және тарихты оқытудағы архивтік-ақпараттық 

технологиялар ұғымы, тарихи деректердің түрлері. Деректерді табу, сыныптау, сараптау 

мәселелері.  

Пререквизиттері:  Деректану (бакалавриат), Тарих ғылымының методологиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша тарихты оқытудағы архивтік-

ақпараттық технологиялар, конспектілеу, тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары 

мен әдістерін қолдануы, тарихты оқытудағы архивтік-ақпараттық технологиялар түрлі 

формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу икемділігінің дамуы; С) 

Архив деректерімен жұмыс жасау қабілеті, ақпараттарды іріктеу құзіреті; D) Мамандық және 

қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада кәсіби ауызша 
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қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-әдістемелік 

материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Жаһандану және қазіргі әлемдегі көші-қон үдерістері  

Пән коды: ZhKAKU 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға жаһандану мен қазіргі әлемдегі көші-

қон үдерістері, оның себептері, бағыттары және сипаты туралы білімдер беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста магистранттарға жаһандану және қазіргі әлемдегі көші-

қон үдерістерінің теориялық мәселелері,  жаһандану және көші-қон үдерістеріндегі 

тенденциялар, қазіргі көші-қон үдерістерінің себептері, бағыттары, сипаты мен салдары 

туралы білімдер беріледі. Сондай-ақ, курсты оқу барысында жаһандану және қазіргі әлемдегі 

көші-қон үдерістерінің әлемдік экономика мен демографияға ықпалы талданады.      

Пререквизиттері:  Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, Азия және Африка 

елдерінің қазіргі заман тарихы (бакалавриат). 

Постреквизиттері: Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас, магистрлік 

диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО тарихты оқытудағы инновациялық әдістер 

Пән коды:  ZhOOTOIA 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың мақсаты  студенттерді курстың теориялық 

проблемаларымен таныстыру, жоғары білім беру мекемелерінде оқытудың қазіргі 

инновациялық технологияларымен оны қолдану тісілдерінен білім беру, ұжымды басқаруда 

білім, білік, дағдыларды пайдалана білу қабілеттілігі, команданың мақсатын қалыптастыруға 

ықпал ету қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай білу қабілеттілігі  сияқты 

компетенцияларын қалыптастыру арқылы практикада қолдана білуге дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихты оқыту. Тарихты оқыту әдістемесі. ЖОО тарихты 

оқыту әдістемесінің ерекшелігі. Оқытуды жоспарлау. Оқу процесін басқару. Оқытудың жаңа 

технологиялары. Тарих және білім беруді цифрландыру.  

Пререквизиттері:  Тарихты оқыту әдістемесі, білім беру менеджменті (бакалавриат) 

Постреквизиттері:  педагогикалық практика, магистерлік диссертация  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында оқытудың инновациялық  формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 
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кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Тарих ғылымының методологиясы және Әлем тарихының іргелі 

мәселелері 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тарих ғылымының методологиясы 

Пән коды: TGM 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Абдуллаев Н.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тарих ғылымының методологиялық негіздері мен 

дамуының басты бағыттарын, негізгі категорияларын басқа да теориялық мәселелерін білуге,  

тарихи білімнің қажеттілігін, тарихшы мен тарих ғылымының қоғамдағы орнын түсінуге 

жағдай жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарих ғылымының концепциялары мен түрлі мәселелерін 

қарастыра отырып адамзаттың өткені мен бүгінгісін танып білу процесіндегі тарих 

ғылымының рөлін анықтайтын бағдарлаушы-бағыттаушы курс ретінде оқытылады.  

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеу негіздері, Деректану, Тарихнама (бакалавриат) 

Постреквизиттері: Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас, тарихи 

деректермен жұмыс жасау әдістемесі 

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; 

D) өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е) логикалық 

ойлану, тарих ғылымының категорияларын білуі және пайдалана алуы. 

 

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

Пәннің атауы: Жаңа және қазіргі заман тарихын оқытудағы жаңа әдістер мен көзқарастар 

Пән коды: ZhKZTOZhAK 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Оқытудың жаңа технологияларын меңгеру болашақ 

маманның кәсіби даярлығының аса қажетті құрамдас бөлігі, өйткені қоғамды 

демократияландыру мен ізгілендіруге байланысты жаңа білім жүйесінің жүзеге асуы үшін 

оқытудың жаңа технологияларын қолдану талап етіледі. Олай болса жаңа педагогикалық 

технологиялардың мәнін, мазмұнын, маңызын аша отырып,оларды қолдану жолдарын 

меңгерту және осы арқылы оларды өз тәжірибиесінде шығармашылықпен қолдана алатын 

маман даярлауға үлес қосу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: курс мазмұнында қоғам талабына сай жаңа білім жүйесін 

жүзеге асыру барысындағы педагогикалық технологиялардың мәні, мазмұны, маңызы және 

өз тәжірибиесінде шығармашылықпен қолдану жолдары  беріледі. 

Пререквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (бакалавр), 

Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар. 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жаңа педагогикалық технологиялардың түрлерін білу 

және қолдану; В) олардың өзара ерекшеліктерін білу; С) жаңа педагогикалық 

технологиялардың негізгі қағидаларын білу; D) жаңа педагогикалық технологияларды іс-

тәжірибиеде қолдана білу; Е) педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға дағдылану; өз 

әрекетіне өзгеріс енгізе алуға дағдылану. 

 

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

Пәннің атауы: Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 

Пән коды:  ATIMZhK 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Купенова Г.Ы.. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға қазіргі таңдағы әлем тарихының іргелі 

мәселелері туралы жаңаша түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі таңдағы әлем тарихының іргелі мәселелері. 

Тарихнамалық және деректемелік проблемалар. 

Пререквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (бакалавр), 

Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар. 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Жаңа әдістемелік ұстанымдардың негізгі принциптерін 

білуі; В) Практика жүзінде жаңа методологияны қолдану икемділігі; Өз бетінше жұмыс 

жасау дағдылары; С) Жаңа теориялар және методологиялармен жұмыс жасау икемділігі; D) 

Оларды магистранттың практикалық қызметі процесінде сабақтар уақытында және практика 

кезеңінде қолдануы; Е) Мәселенің мақсат-міндеттерін айқындай білуі, оларды шешу 

икемділігі; Қызметтің түрлі формаларын жоспарлау дағдысы. 

 

3.2  Модуль. Тарих ғылымының методологиясы және қазіргі заман тарихының өзекті 

мәселелері 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Алаш қозғалысы тарихының тарихнамасы  

Пән коды: AKTT 5303 

Кредит саны 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курстың қысқаша сипаттамасы. Магистранттарға Алаш қозғалысының тарихнамасы 

қатысты кеңінен мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны. Алаш қозғалысының тарихына қатысты кеңестік еңбектерге 

тарихнамалық шолу жасау. Алаш қозғалысының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы 

отандық тарихнамасына шолу жасау.    

Пререквизит:  Қазақстан тарихының тарихнамасы (бакалавриат), Тарихи деректермен 

жұмыс жасау әдістемесі.  

Постреквизит: Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас, Шетелдік 

тарихнамадағы жаңа бағыттар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А) Алаш қозғалысының тарихына қатысты еңбектерге 

тарихнамалық талдай білуі, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) 

Практика барысында оқытудың инновациялық  формалары мен әдістерін қолдануы, 

халықаралық ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми 

құжаттаманы рәсімдеу икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші 

қызметтеріне қабілеттілік; D) Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша 

монологтік және диалогтік формада кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың 

кредиттік жүйесі бойынша оқу-әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері  

Пән коды: KZhTOM 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Хибина З.Н. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға қазіргі заман тарихының өзекті 

мәселелері туралы жаңаша түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі таңдағы әлем тарихының өзекті мәселелері. 

Тарихнамалық және деректемелік проблемалар. 

Пререквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (бакалавр), Тарихи 

деректермен жұмыс жасау әдістемесі. 

Постреквизиттері: Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар, магистрлік диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Жаңа әдістемелік ұстанымдардың негізгі принциптерін 

білуі; В) Практика жүзінде жаңа методологияны қолдану икемділігі; Өз бетінше жұмыс 

жасау дағдылары; С) Жаңа теориялар және методологиялармен жұмыс жасау икемділігі; D) 

Оларды магистранттың практикалық қызметі процесінде сабақтар уақытында және практика 

кезеңінде қолдануы; Е) Мәселенің мақсат-міндеттерін айқындай білуі, оларды шешу 

икемділігі; Қызметтің түрлі формаларын жоспарлау дағдысы. 
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7М01601 – Тарих білім беру бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020  
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 – Шетелдік тарихнама және Отан тарихының іргелі мәселелері 

КП ЖК OTIMZhK 6301 Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 3 5 

КП ТК ShTZhB 6302 Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар  3 5 

КП ТК IASOM 6303 
Империялық аккультурация саясаты және отаршылдық 

мәселесі 
3 5 

КП ТК RIAS 6304 Ресей империясының ХІХ ғ. аймақтық саясаты  3 5 

Модуль 4.2 – Отан тарихының іргелі мәселелері 

КП ЖК OTIMZhK 6301 Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 3 5 

КП ТК UAKT 6302 XVIII-XIX ғғ. ұлт-азаттық қозғалыстар тарихнамасы 3 5 

КП ТК KTTF 6303 Қазақстан тарихындағы тұлға факторы 3 5 

КП ТК RIOAS 6304 Ресей империясының Орталық Азиядағы саясаты 3 5 

 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 – Шетелдік тарихнама және Отан тарихының іргелі мәселелері 

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

Пәннің атауы: Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға Отан тарихының өзекті мәселелеріне 

қатысты жаңа көзқарастарға негізделген білімдерді беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Отан тарихының негізгі өзекті мәселелері. Қазіргі қазақстандық 

тарих ғылымы. Қазақ тарихи мектеп дәстүрі. Теориялық және методологиялық бағыттар. 

Отан тарихындағы өзекті мәселелердің зерттелуі. Тарихнама.    

ғылымының рөлін анықтайтын бағдарлаушы-бағыттаушы курс ретінде оқытылады.  

Пререквизиттері: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі, Әлем тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңаша көзқарас  

Постреквизиттері: магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, қорытынды аттестаттау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында 

методологиялық көзқарастарды, принциптерді ажырата біледі; В) Зерттеудің жалпы ғылыми, 

арнайы тарихи әдістерін қолдана біледі; С) тарихи фактілерді талдау және бағалауы, 

логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; D) өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи 

материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е) логикалық ойлану, тарих ғылымының 

категорияларын білуі және пайдалана алуы. 

 

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

Пәннің атауы: Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар  

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға ХІХ ғ. тарихи ойлау түрлері, шетелдік 

тарихи мектептер, олардың зерттеу бағыттары мен әдістері, ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы 

тарихи ойдың даму тенденциялары туралы білімдер беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғ. тарихи ойлау түрлері. Классикалық историзм, оның 

ғасырлар тоғысындағы дағдарысы, анналдар мектебі, оның екінші буыны, ментальдылық 

тарихы және тарихи антропология, жаңа әлеуметтік тарих, сандық тарих, психотарих, 

микротарих, күнделікті тарих. ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы тарихи ойдың даму 

тенденциялары туралы білімдер.  

Пререквизиттері: Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (бакалавр), Әлем 

тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас. 

Постреквизиттері: зерттеу практикасы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттарды, жаңа 

әдістемелік ұстанымдардың негізгі принциптерін білуі; В) Практика жүзінде жаңа 

методологияны қолдану икемділігі; Өз бетінше жұмыс жасау дағдылары; С) Жаңа теориялар 

және методологиялармен жұмыс жасау икемділігі; D) Оларды магистранттың практикалық 

қызметі процесінде, сабақтар уақытында және практика кезеңінде қолдануы; Е) Өз 

білімдерін педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметі барысында қолдана білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Империялық аккультурация саясаты және отаршылдық мәселесі  

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс барысында магистранттар Ресей империясының 

Орталық Азия мен Еділ-Жайық аймағын отарлауы, империялық басқарудың әкімшілік-саяси 

механизмдері туралы білімдерін кеңейтуге мүмкіндік алады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ресей империясының Орталық Азия мен Еділ-Жайық аймағын 

отарлауы, империялық басқарудың әкімшілік-саяси механизмдері; көшпелі және жартылай 

көшпелі халықтарға қатысты империялық саясаттың эволюциясы, бодан халықтарды 

империяның әлеуметтік-мәдени кеңістігіне тарту үдерісі, азшылық ұлттардың өзге мәдени 

ықпалдастығы жағдайында этникалық бірігейлігін сақтау факторлары. 

Пререквизиттері: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі, Дәстүрлі ауызша тарихтағы 

мемлекет және билік идеясы. 

Постреквизиттері: магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, қорытынды аттестаттау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпыадамзаттық мәдениет және ұлттық ерекшеліктер 

жетістіктері негізіндегі қызмет тәжірибесі мен танымын игерген; В) рухани келісім және 

толеранттылық идеяларын қолдайды; С) Ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында 

методологиялық көзқарастарды, принциптерді ажырата біледі; D) Зерттеудің жалпы ғылыми, 

арнайы тарихи әдістерін қолдана біледі; Е) Өз білімдерін педагогикалық және ғылыми-

зерттеу қызметі барысында қолдана білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Ресей империясының ХІХ ғ. аймақтық саясаты 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға Ресей империясының Орталық Азия және 

шекаралас Орынбор аймағындағы саясаты, оның мақсаты мен маңызы, кезеңдері, жүргізілу 

әдіс-тәсілдері, т.б. осы мәселеге қатысты тақырыптар бойынша білімдер беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ресей империясының Орталық Азия және шекаралас Орынбор 

аймағындағы саясаты, оның мақсаты мен маңызы, кезеңдері, жүргізілу әдіс-тәсілдері, осы 
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аймақта отарлық-басқару аппаратын құруы, жүзеге асырған әмішілік-саяси реформалары, 

олардың салдары, аймақтағы байырғы халықтардың Ресеймен қарым-қатынасы тарихының 

өзекті мәселелері туралы білімдер. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы (бакалавр), Отан тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңаша көзқарас. 

Постреквизиттері: зерттеу практикасы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Отан тарихының негізгі кезеңдерін біледі; В) Тарих 

жөніндегі білімдерді салыстыру және жалпылауға қабілетті; С) Тарихи құбылыстардың 

заңдылықтарын талдайды, салыстырады, түсіндіреді; D) Логикалық ойланады, өз бетінше 

жұмыс жасауға дағдыланған; Е) Алған білімдерін басқа мемлекеттер тарихының мәселелерін 

қарастыру барысында қолдана біледі. 

Модуль 4.2 – Отан тарихының іргелі мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Отан тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға Отан тарихының өзекті мәселелеріне 

қатысты жаңа көзқарастарға негізделген білімдерді беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Отан тарихының негізгі өзекті мәселелері. Қазіргі қазақстандық 

тарих ғылымы. Қазақ тарихи мектеп дәстүрі. Теориялық және методологиялық бағыттар. 

Отан тарихындағы өзекті мәселелердің зерттелуі. Тарихнама.    

ғылымының рөлін анықтайтын бағдарлаушы-бағыттаушы курс ретінде оқытылады.  

Пререквизиттері: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі, Әлем тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңаша көзқарас  

Постреквизиттері: магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, қорытынды аттестаттау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында 

методологиялық көзқарастарды, принциптерді ажырата біледі; В) Зерттеудің жалпы ғылыми, 

арнайы тарихи әдістерін қолдана біледі; С) тарихи фактілерді талдау және бағалауы, 

логикалық ойлану, білімдерін қолдану қабілеттілігі; D) өз бетінше жұмыстана білуі; тарихи 

материалды жүйелі баяндау икемділігі; Е) логикалық ойлану, тарих ғылымының 

категорияларын білуі және пайдалана алуы. 

 

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

Пәннің атауы: ХVІІІ-ХІХ ғғ. ұлт-азаттық қозғалыстар тарихнамасы 

Бағдарлама авторы: Абенов Д.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға аталмыш кезеңдегі қазақ халқының ұлт-

азаттық қозғалыстары тарихының тарихнамасы, оның өзекті мәселелері, революцияға 

дейінгі, кеңестік кезеңде және тәуелсіздік жылдары жарық көрген ғылыми еңбектер, онда 

қалыптасқан ұстанымдар мен тұжырымдар туралы білімдер беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курста магистранттарға аталмыш кезеңдегі қазақ халқының 

ұлт-азаттық қозғалыстары тарихының тарихнамасы, оның өзекті мәселелері, революцияға 

дейінгі, кеңестік кезеңде және тәуелсіздік жылдары жарық көрген ғылыми еңбектер, онда 

қалыптасқан ұстанымдар мен тұжырымдар, мәселенің жалпы теориялық және 

методологиялық мәселелері туралы білімдер беріледі.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы (бакалавр), Отан тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңаша көзқарас. 
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Постреквизиттері: зерттеу практикасы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарихи білім тарихының негізгі кезеңдерін біледі; В)  

Тарихи деректерді талдау әдістерін меңгерген; С) Тарихи құбылыстардың заңдылықтарын 

талдайды, салыстырады, түсіндіреді; D) Өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланған; Е) Алған 

білімдерін практикалық қызметі барысында қолдана алады. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихындағы тұлға факторы 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға Қазақстан тарихындағы жаңа және қазіргі 

заман кезеңінде өмір сүрген атақты тұлғалар, олардың қазақ мемлекеттілігінде алатын орны, 

мемлекеттік және қоғамдық-саяси қызметі туралы білімдер беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында магистранттарға Қазақстан тарихындағы жаңа 

және қазіргі заман кезеңінде өмір сүрген атақты тұлғалар, олардың қазақ мемлекеттілігінде 

алатын орны, мемлекеттік және қоғамдық-саяси қызметі, олар жөнінде отандық және 

шетелдік тарихнамада қалыптасқан көзқарастар мен қорытындылар, жалпы еліміздегі 

тұлғатану ғылыми бағытының өзекті мәселелері туралы білімдер беріледі. 

Пререквизиттері: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі, Дәстүрлі ауызша тарихтағы 

мемлекет және билік идеясы 

Постреквизиттері: зерттеу практикасы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әлемнің ғылыми бейнесін, тарихи, әлеуметтік, 

қоғамдық, мәдени құбылыстардың негіздерін біледі; В) Сыни тұрғыдан ойлау, тарихи 

оқиғаларды талдау дағдыларын біледі және түсінеді; С) Басқарушылық және көшбасшылық 

қабілеттері қалыптасқан; D) Өз бетінше жұмыс жасауға дағдыланған; Е) Алған білімдерін 

практикалық қызметі барысында қолдана алады. 

 

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

Пәннің атауы: Ресей империясының Орталық Азиядағы саясаты 

Бағдарлама авторы: Абенова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға Ресей империясының Орталық Азияда 

жүргізген отарлық саясаты және оның зардаптары туралы білімдер беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ресей империясының Орталық Азиядағы отарлау саясаты. 

Әскери-казактік отарлау. Әскери отарлаудың аяқталуы. Әкімшілік, саяси, соттық, т.б. 

реформалардың жүргізілуі. Отарлық реформалардың қазақ халқына тигізген зардартары мен 

салдары. Мәселенің тарихнамасы.   

Пререквизиттері: Тарихи деректермен жұмыс жасау әдістемесі, Отан тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңаша көзқарас. 

Постреквизиттері: зерттеу практикасы, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әлемнің ғылыми бейнесін, тарихи, әлеуметтік, 

қоғамдық, мәдени құбылыстардың негіздерін біледі; В) Сыни тұрғыдан ойланады; С) Тарихи 

оқиғаларды талдау дағдыларын біледі және түсінеді; D) Өз бетінше жұмыс жасауға 

дағдыланған; Е) Алған білімдерін практикалық қызметі барысында қолдана алады. 
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7М02201 – Тарих білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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2.1 Модуль– Тарихты оқыту әдістемесі, деректермен жұмыс және әлем тарихының мәселелері   

БП ЖК TDZhIA 5205 Тарихи деректермен жұмыс істеу әдістемесі 1  5/5 

БП ЖК ATIMZhK 5206 Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 1  5/5 

БП ЖК ZhOOTPOA 5207 ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі  1 3/3 

КП ТК  НКZhT 5301 Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар (ХХ-ХХІ ғғ.)  2 4/4 

2.2 Модуль– Демография, билік, екерткіштерді қорғау мәселелері және тарихты оқыту әдістемесі  

БП ЖК DATMBI 5205 Дәстүрлі ауызша тарихнамадағы мемлекет пен билік идеясы  1  5/5 

БП ЖК KTDP 5206 Қазақстан тарихи демографиясының проблемалары 1  5/5 

БП ЖК ZhOOTPOA 5207 ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі  1 3/3 

КП ТК  EMB 5301 Естелік және мәдени бірегейлік 2 4/4 

3.1. Модуль  – Пәнаралық байланытар, ақпараттық технологиялар және отан тарихының 

мәселелері   

КП ЖK TAZPA 5302  Тарихи-антрополоиялық зерттеулердегі пәнааралық әдістер  2 5/5 

КП ТК  AAAT 5303 Архивтанудағы архивтік-ақпараттық технологиялар  2 5/5 

БП ТК  
OTOMKTMK 

5208 

Отан тарихының өзекті мәселелеріне қазіргі теориялық-

методологиялық көзқарас 
2 5/5 

3.2. Модуль-Тарихнама, аграрлық өзгерістерді және империя тарихын зерттеудің әдістері  

КП ЖK TAZPA 5302 Тарихи-антрополоиялық зерттеулердегі пәнааралық әдістер  2 5/5 

КП ТК  KAOT 5303 
ХХ ғ. 20-30 жж.Қазақстандағы аграрлық өзгерістер 

тарихнамасы  
2 5/5 

БП ТК  ITRA 5208 Империя тарихы: ретроспективті талдау  2 5/5 

 

2.1 Модуль– Тарихты оқыту әдістемесі, деректермен жұмыс және әлем тарихының 

мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Тарихи деректермен жұмыс істеу әдістемесі 

Пән коды: TDZhІA 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент Бегімбаева Ж.С.    

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистранттарға тарихи 

деректермен, жазба деректермен жұмыс жасау, оларды талдау, сараптау туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Тарихи деректер ұғымы, тарихи деректердің 

түрлері. Деректерді табу, сыныптау, сараптау мәселелері.  

Пререквизиттері:  Қазақстан тарихы,тарихты оқыту әдістемесі,деректану 

Постреквизиттері:  Тарих мамандығы магистранттарының мамандануына арналған курстар 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 
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кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Әлем тарихының іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас 

Пән коды: ATIMZhK 5207 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор  Бекназаров Р.А.  

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистранттарға қазіргі 

таңдағы әлем тарихының іргелі мәселелері туралы жаңаша түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Қазіргі таңдағы әлем тарихының іргелі 

мәселелері. Тарихнамалық және деректемелік мәселелері.  

Пререквизиттері  Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Азия 

және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Шет елдер тарихы бойынша 

деректер, Шет елдер тарихының тарихнамасы 

Постреквизиттері  Әлем тарихының қазіргі теориялық-методологиялық мәселелері 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Жаңа әдістемелік ұстанымдардың негізгі принциптерін 

білуі; В) Практика жүзінде жаңа методологияны қолдану икемділігі; Өз бетінше жұмыс 

жасау дағдылары; С) Жаңа теориялар және методологиялармен жұмыс жасау икемділігі; D) 

Оларды магистранттың практикалық қызметі процесінде сабақтар уақытында және практика 

кезеңінде қолдануы; Е) Мәселенің мақсат-міндеттерін айқындай білуі, оларды шешу 

икемділігі; Қызметтің түрлі формаларын жоспарлау дағдысы. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО-да тарихи пәндерді оқыту әдістемесі 

Пән коды:  ZhOOTPOA 5205 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д. Исмагулов Ұ.Ш.  

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Курстың мақсаты  

студенттерді курстың теориялық проблемаларымен таныстыру, жоғары білім беру 

мекемелерінде оқытудың қазіргі технологияларын жаңа идеяларды ұсыну қабілеттілігі, 

ұжымды басқаруда білім, білік, дағдыларды пайдалана білу қабілеттілігі, команданың 

мақсатын қалыптастыруға ықпал ету қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай білу 

қабілеттілігі  сияқты компетенцияларын қалыптастыру арқылы практикада қолдана білуге 

дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Курстың теориялық проблемалары. 

Оқытуды жоспарлау. Оқу процесін басқару.  

Пререквизиттері:  Қазақстан тарихы курстары (бакалавриат); Дүние жүзі курстары 

(бакалавриат); Деректану; Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:  Ғылым тарихы мен философиясы; Дүние жүзі тарихының іргелі 

мәселелеріне жаңа көзқарас; Тарихи деректермен жұмыс істеу әдістемесі  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар (ХХ-ХХІ ғғ.) 

Пән коды: KZHT 5301 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы т.ғ.к, доцент Бегімбаева Ж.С. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистрантртарға ХХ-

ХХІ ғасыр басындағы халықаралық қатынастардың тарихы туралы кең көлемде білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): ХХ ғасырдың екінші жартысындағы 

халықаралық ахула. «Қырғи-қабақ» соғыстың басталуы. Хельсинки процесі. КСРО-ның 

ыдырауы, жаңа халықаралық жағдайыдың қалыптасуы.  

Пререквизиттері:Қазақстан тарихы курстары (бакалавриат); Дүние жүзі курстары 

(бакалавриат); Деректану; Тарихты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:Ғылыми зерттеу негіздері, Көк түріктердің мемлекеттілігі мен құқығы. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: 
А.Халықаралық қатынастар тарихының негізгі кезеңдері және ХУІІІ-ХІХ ғғ. Орталық Азия 

тарихының мазмұны 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; 

Д.Ғылыми-зерттеу жұмыстарында фактілік материалдарды қолдану қабілеттілігі; 

Е.Ғылыми ұғымдық-категориальдық аппаратты меңгеруі; 

Өз білімдерін педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметі барысында қолдана білуі. 

 

2.2 Модуль– Демография, билік, екерткіштерді қорғау мәселелері және тарихты оқыту 

әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Дәстүрлі ауызша тарихтағы мемлекет және билік идеясы  

Пән коды:  DATMBI 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Абдоллаев Н.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың мақсаты студенттерді курстың теориялық 

проблемаларымен таныстыру, алған білім, білік, дағдыларды пайдалана білу қабілеттілігі, 

команданың мақсатын қалыптастыруға ықпал ету қабілеттілігі, қызмет нәтижелерін бағалай 

білу қабілеттілігі  сияқты компетенцияларын қалыптастыру арқылы практикада қолдана 

білуге дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Көшпелілердің саяси ұйымы және жоғары билік түсінігі. 

Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымы. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселесі. Дәстүрлі өркениеттегі жоғары 

билік құқығы. Орталық Азия көшпелілерінің құқығындағы әдет пен заң: өзара 

байланыстылығы, тұрақтылығы мен ерекшелігі. Дәстүрлі өркениеттегі әдеттік құқықтың 

әмбебаптық құбылысы: дүниетанымы мен діліндегі сипаты.  

Пререквизиттері: Түркі халықтарының тарихы (бакалавриат), тарих ғылымының 

методологиясы. 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), Қазақстан тарихы тарихнамасының өзекті мәселелері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, конспектілеу, 

тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика 

барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануы, халықаралық 
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ынтымақтастықтың түрлі формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу 

икемділігінің дамуы; С) Эдвайзер, тьютор, офис-тіркеуші қызметтеріне қабілеттілік; D) 

Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада 

кәсіби ауызша қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-

әдістемелік материалдар құрастыра білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Қазақстан тарихи демографиясының проблемалары 

Пән коды: KTDP 5207 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: т.ғ.к., доцент  Аман Ә.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистранттарға 

Қазақстан тарихи демографиясының өзекті мәселелері туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Қазақстан тарихи демографиясының 

кезеңдері. Тарихи демографиялық зерттеулер. Қазіргі таңдағы Қазақстанның демографиялық 

жағдайы.  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы , Қазақстанның әлеуметтік даму проблемалары  

Постреквизиттері: Білім берудің келесі деңгейі.  

Оқытудың күтілетін нәтижелер 

А.Фактілерді жүйелеу, тарихи материалдарға талдауды жүзеге асыру қабілеттілігі.     

В.Монографиялардан, ғылыми мақалалардан және статистикалық мәліметтерден ақпараттар 

алу және талдау икемділігі; 

С.Алған ақпараттарын ғылыми және зерттеушілік қызметінде пайдалану икемділігі; 

Д.Монографияларды, ғылыми мақалаларды және оқу құралын қолдану икемділігі; 

Е.Өз бетінше жұмыстар орындау икемділігі.  

 

Дублиндік дескрипторлар: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Естелік және мәдени бірегейлік 

Пән коды: EMB 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Ізбасарова Г.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың мақсаты мен міндеттері): Курс «есте сақтау» 

туралы ғылыми дискурс саласындағы теориялық білімді ұжымдық сәйкестіктің құралы және 

коммуникация өнімі ретінде жүйелейді. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері: Курс Морис Хальбвахстың ұжымдық жады 

туралы теориясына және Ян мен Алейда Ассманның мәдени сәйкестілік теориясына, сондай-

ақ Харальд Вельцер мен Сабин Моллердің зерттеулеріне негізделген. Есте сақтаудың мәдени 

аспектілері, жады мен тарихтың қарама-қайшылығы зерттелген. 

Пререквизиттер: Музеология, деректану, бакалавриат деңгейлері. 

Постреквизиттер: Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар, қазіргі тарих ғылымындағы 

пәнаралық байланыстар 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A. Есте сақтаудың мәдени аспектілері саласындағы 

негізгі тенденциялар мен тұжырымдамалар туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді. В. 

Әдістемелік тәсілдерге, принциптерге бағдарланған. С. Тарихнамалық және деректанулық 

шеберлік пен техниканың иесі. D. Эмпирикалық материалды жинақтайды, жүйелейді және 

теориялық тұрғыдан түсінеді. E. Жаңа жағдайларға бейімделеді, өмір бойы өз бетінше білім 

алады. 

 

3.1. Модуль  – Пәнаралық байланытар, ақпараттық технологиялар және отан 

тарихының мәселелері 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тарихи-антрополоиялық зерттеулердегі пәнааралық әдістер  

Пән коды: TAZPA 5302  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Исмагулов Ұ.Ш.  

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Курс тарихтың, басқа да 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың пәнаралық ынтымақтастық феноменін 

қалыптастыру процесін әлеуметтік ғылымның ғылыми парадигмалар эволюциясы 

тұрғысынан қарастыруға арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Курс тарих пен гуманитарлық 

ғылымдардың пәнаралық ынтымақтастығын зерттеуге, тарихи зерттеулерде 

антропологиялану тенденциясын бекітуге арналған. Курсты оқу барысында байланысты 

қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың теориялық тәсілдері мен әдістері, оларды 

қолданудың әдіснамалық принциптері, тарих ғылымының осы саладағы жетістіктері 

талданады. 

Пререквизит: Философия, Әлеуметтану, Саясаттану.  

Постреквизит: Ғылыми зерттеу негіздері, Қазақстан тарихының тарихнамасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылыми зерттеу нәтижелерін сыни бағалайды және 

қорытады; іргелі және қолданбалы пәндер білімдерін, заманауи әдіснамалық, пәнаралық 

тәсілдерді, зерттеудің жалпы ғылыми және тарихи әдістерін пайдалануы; В) Әдіснамалық 

ұстанымдар мен принциптерді түсінеді, тарихи материалдарды жинау бойынша талдаулық, 

жүйелі операцияларды іске асырады; С) Тарихи құбылыстарды талдау, салыстыру, түсіндіру 

қабілеттілігі; тарихи фактілерді талдау және бағалауы; логикалық ойлау, білімдерді 

пайдалану қабілеттілігі; D) Өз бетінше жұмыс жасау икемділігі; тарихи материалды жүйелі 

баяндау дағдысының болуы; Е) Тарихи ескерткіштерді зерттей білуі, түлектердің өз 

білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану қабілеттілігі. 

 

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

Пәннің атауы:  Архивтанудағы архивтік-ақпараттық технологиялар 

Пән коды: AAAT 5203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Мәден А.Т.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Магистранттарға мұрағат деректерімен,  жұмыс жасау, 

оларды талдау, сараптау туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұрағаттану және тарихты оқытудағы мұрағаттық ақпараттық 

технологиялар ұғымы, тарихи деректердің түрлері. Деректерді табу, сыныптау, сараптау 

мәселелері.  

Пререквизиттері:  Деректану (бакалавриат), тарих ғылымының методологиясы 

Постреквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихының өзекті мәселелері (1991-2017 

жж.), магистрлік диссертация 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Мамандық бойынша тарихты оқытудағы мұрағаттық 

ақпараттық технологиялар, конспектілеу, тыңдау білігі; жоғары мектеп оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін түсінуі; В) Практика барысында ЖОО оқытудың белсенді формалары 

мен әдістерін қолдануы, тарихты оқытудағы мұрағаттық ақпараттық технологиялар түрлі 

формалары және түрлері бойынша ресми құжаттаманы рәсімдеу икемділігінің дамуы; С) 

Мұрағат деректерімен жұмыс жасау қабілеті, ақпараттарды іріктеу құзіреті; D) Мамандық 

және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтік және диалогтік формада кәсіби ауызша 

қарым-қатынас жасай білуі; Е) Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша оқу-әдістемелік 

материалдар құрастыра білуі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Отан тарихының өзекті мәселелеріне қазіргі теориялық-методологиялық 

көзқарас 

Пән коды: OTOMKTMK 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор  Жұмағанбетов Т.С.   

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистранттарға қазіргі 

Отан тарихының іргелі мәселелері туралы жаңаша түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Қазіргі таңдағы Отан тарихының іргелі 

мәселелері. Тарихнамалық және деректемелік мәселелері.  

Пререквизиттері  Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Азия 

және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Шет елдер тарихы бойынша 

деректер, Шет елдер тарихының тарихнамасы 

Постреквизиттері  Білім берудің келесі деңгейі  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Жаңа әдістемелік ұстанымдардың негізгі принциптерін 

білуі; В) Практика жүзінде жаңа методологияны қолдану икемділігі; Өз бетінше жұмыс 

жасау дағдылары; С) Жаңа теориялар және методологиялармен жұмыс жасау икемділігі; D) 

Оларды магистранттың практикалық қызметі процесінде сабақтар уақытында және практика 

кезеңінде қолдануы; Е) Мәселенің мақсат-міндеттерін айқындай білуі, оларды шешу 

икемділігі; Қызметтің түрлі формаларын жоспарлау дағдысы. 

 

3.2. Модуль-Тарихнама, аграрлық өзгерістерді және империя тарихын зерттеудің 

әдістері 

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

Пәннің атауы:ХХ ғ. 20-30 жж.Қазақстандағы аграрлық өзгерістер тарихнамасы  

Пән коды: KAOT 6302 

Кредит саны: 6 

Курс 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., доцент Исмагуолв Ұ.Ш.  

Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Магистранттарға ХХ ғ.20-

30 жж.Қазақстандағы аграрлық өзгерістер тарихнамасы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): ХХ ғ.20-жылдарындағы тарихи зерттеулер. 

Қазақстандағы аграрлық өзгерістер. Кеңес өкіметінің аграрлық саясаты. Соғыстан кейінгі 

кездегі аграрлық өзгерістер саясаты.  

Пререквизиттері: Ғылым тарихы мен философиясы, Қазақстанның әлеуметтік даму 

проблемалары  

Постреквизиттері: Білім берудің келесі деңгейі.  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: 
А.Аграрлық қатынастар дамуының негізгі тенденцияларын сипаттай білуі; В. Гуманитарлық 

пәндер саласындағы негізгі үрдістер мен тұжырымдамаларды түсініп, дамып келе жатқан 

білімдерін көрсетеді, ғылыми талдау жүргізу кезінде дәлелдерді тұжырымдайды және 

негіздейді; С.Қазақстан халқының көшпелі мал шаруашылығына өтуінің себептері мен 

факторларын айқындай білуі; Д. Әдіснамалық ұстанымдар мен принциптерді түсінеді, 

тарихи материалдарды жинау бойынша талдаулық, жүйелі операцияларды іске асырады, 

тарихнамалық және деректанулық сын дағдылары мен тәсілдерін меңгереді; Е.Фактілерді 

жүйелеу, тарихи материалдарға талдауды жүзеге асыру қабілеттілігі.     

 

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

Пәннің атауы: Империя тарихы: ретроспективті талдау 

Пән коды: ITRA 5208  

Кредит саны: 5 
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Курс 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: т.ғ.д., профессор Избасарова Г.Б.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс империялық жағдайлар мен формациялар, 

тәжірибелер мен құрылымдардың табиғаты туралы пікірталасты талдауға арналған. 

Магистранттар империяларды саяси кеңістік ретінде талдайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты меңгеру кезінде магистранттар империялар мен 

ұлттықмемлекеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары, сыртқы жаулап алулар тарихы 

және ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы, отаршылдыққа қарсы күрес, орталық, империялық 

билікке қарсы көтерілістер туралы білімдерін тереңдетеді. Империялар өздерін ерекше саяси 

қоғамдар деп санайтын халықтардың үстінен билікті басқарады. Ұлыбритания, Осман, 

Франция, Ресей империяларын зерттеу кезінде салыстырмалы анализді қолдану 

магистранттардың табиғи құқық идеяларын әр түрлі түсіндіру және империялық үкіметтің 

әртүрлі стратегияларының салдары туралы білімдерін тереңдетеді. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы курстары, Деректану (бакалавриат) 

Постреквизиттері: Ресей империясының ХІХ ғ. Аймақтық саясаты  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: A. Империялық жағдайлар мен формациялардың 

табиғаты туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді. B. Тарихи дамудың саяси, әлеуметтік-

мәдени, экономикалық факторларын түсіндіреді. C. Тарихнамалық және деректанулық 

сындар мен дағдыларға ие. D. Эмпирикалық материалды жүйелеп, теориялық тұрғыдан 

түсінеді. E. оның интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейін жақсартады және дамытады. 
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8D02201 – Тарих білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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1 2 3 4 5 

Базалық пәндер 

Модуль 1.1 Деректерді ғылыми негіздеу және ғылыми шеберлік 

БП ЖК TGZT 7201 Тарих ғылымы және заманауи теориялары 1 6/6 

БП ТК DZShK 7202 Докторанттың зерттеушілік шеберлігінің қалыптасуы 1 5/5 

Модуль 1.2 Тарих ғылымы және мұратану 

БП ЖК  TGZT 7201 Тарих ғылымы және заманауи теориялары 1 6/6 

БП ТК MMOZM 7202 Мұратану мәселесі және оны зерттеудің методологиясы 1 5/5 

Кәсіптендіруші пәндер 

Модуль 2.1 Тарих және білім берудің өзекті мәселелері 

КП ТК ShTODT 7301 Шетел тарихнамасындағы отарлық дискурс теориясы 1 5/5 

КП ТК KТAZ 7302 Қазіргі тарихи-антропологиялық зерттеулер 1 5/5 

КП ЖК BBSBM 7303 Білім беру саласын басқару және мониторингтеу 2 6/6 

Модуль 2.2 Ғылым, білім беру және тарихи деректер 

КП ТК TDZhIKA 7301 
Тарихи деректермен жұмыс істеудегі  жана концепциялар 

мен әдістер  
1 5/5 

КП ТК GDAM 7302 Ғылым дамуының ақпараттық моделі 1 5/5 

КП ЖК BBSBM 7303 Білім беру саласын басқару және мониторингтеу 2 6/6 

 

Базалық пәндер 

Модуль 1.1 Деректерді ғылыми негіздеу және ғылыми шеберлік 

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

Пәннің атауы: Тарих ғылымы және заманауи теориялары  

Пән коды: TGZT 7201 

Кредит саны: 6 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты тарих ғылымының теориялық және 

әдіснамалық мәселелерін, оның қазіргі даму тенденцияларын талдауды жүзеге асыру, тарих 

ғылымында қолданылатын жаңа пәнаралық тәсілдерді оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында постмодернизм, постколониализм, 

постструктурализм, неоэволюционизм, макросоциологиялық және басқа теориялар туралы 

жүйелі түсініктер қалыптасады. Өзінің ғылыми жұмысында заманауи теорияларды, негізгі 

тарихнамалық тәсілдерді пайдалану дағдылары дамытылады. 

Пререквизиттері:  бакалавриат және магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарих ғылымындағы қазіргі тұжырымдамалық 

ережелерді, теориялық және әдіснамалық мәселелерді жүйелі түсінуді көрсетеді; В) 

Заманауи теорияларды жүйелі түсінетіндігін көрсетеді; С) Тарих ғылымының заманауи 

жетістіктерін сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды. D) Өзінің зерттеуінде әртүрлі 

теориялық тұжырымдамаларды бағалайды және түзетеді. Е) Тарих және басқа ғылымдардың 

түрлі мәселелері бойынша жаңа білімді жасайды және түсіндіре алады.   
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Докторанттың зерттеушілік шеберлігінің қалыптасуы  

Пән коды: DZShK 7202 
Кредит саны: 6 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Исмағұлов Ұ.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс ғылыми мәселелерді айқындау және шешу процедурасы 

туралы білімдерді тереңдетеді, теориялық және әдіснамалық зерттеулердің айрықша 

ерекшеліктерін зерттеуге ерекше назар аударады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән докторанттардың ғылыми-зерттеу және коммуникативтік 

мәдениетін табысты қалыптастыруға, олардың зерттеу құзыреттілігін одан әрі жетілдіруге, 

яғни тарихи дереккөздермен (оның ішінде цифрлық) жұмыстың заманауи түрлерін 

меңгеруге, оларды сыни талдау мен түсіндіруге ықпал етеді. 

Пререквизиттері:  алдыңғы деңгейлер пәндері. 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарих ғылымындағы теориялық және әдіснамалық 

мәселелерді түсінетіндігін көрсетеді. В) Тарихи және пәнаралық ғылымдардың мәселелерін 

шешуде идеялар жасайды С) Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдайды және 

бағалайды. D) Зерттеу мен ізденістерде ғылыми әдістерді қолдану дағдыларын көрсетеді. Е) 

Тарих және басқа ғылымдардың түрлі мәселелері бойынша жаңа білімді жасайды және 

түсіндіре алады. 

 

Модуль 1.2 Тарих ғылымы және мұратану 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мұратану мәселесі және оны зерттеудің методологиясы  

Пән коды: MMOZM 7202 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс шетелде және Қазақстанда мәдени мұраны зерттеу 

жолдарын, музейлердің қалыптасу және даму мәселелерін зерттеуге арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс барысында мұраны зерттеуге және түсіндіруге 

қолданылатын қазіргі заманғы әдіснамалық тәсілдер; музейлер мен музей жинақтарын 

зерделеудегі әдіснамалық тәсілдердің ерекшеліктері, мұратану теориясы мен 

практикасындағы қазіргі заманғы үрдістер мен бағыттар айқындалатын болады. 

Пререквизиттері:  бакалавриат және магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарих ғылымындағы теориялық және әдіснамалық 

мәселелерді жүйелі түсінетіндігін көрсетеді. В) Зерттеу мен ізденістерде ғылыми әдістерді 

қолдану дағдыларын көрсетеді. С) Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдайды 

және бағалайды. D) Тарихи және пәнаралық ғылымдардың мәселелерін шешуде идеялар 

туғызады. Е) Өзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша кең ғылыми қауымдастықпен 

байланыс жасай алатындығын көрсетеді. 

 

Кәсіптендіруші пәндер 

Модуль 2.1 Тарих және білім берудің өзекті мәселелері 

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

Пәннің атауы: Шетел тарихнамасындағы отарлық дискурс теориясы  

Пән коды: ShTODT 7301 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Избсарова Г.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курс Э. Саидтың ориентализм, А. Эткиндтің ішкі отарлау 

теориясы туралы білімдерді тереңдетеді, А. Моррисон, П. Сартори, К. Мацузато, П. Майклс 

және т.б. еңбектері талданады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында шетелдік тарих ғылымындағы бағыттар 

мен мектептер, тарих ғылымы тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері зерттеледі. 

Отаршылдық пен ориентализмнің батыстық ұстанымдарын империялық кезеңдегі Қазақстан 

тарихына қолдану шекаралары талданады. 

Пререквизиттері: алдыңғы деңгейлер тарихы 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі тарих ғылымындағы теориялық және 

әдіснамалық мәселелер, заманауи концептуалдық ережелер бойынша жүйелі түсінігін 

көрсетеді. В) Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды. С) 

Зерттеу мен ізденістерде ғылыми әдістерді қолдану дағдыларын көрсетеді. D) Өзінің 

зерттеуінде әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды бағалайды және түзетеді. Е) Тарих 

ғылымының мәселелері бойынша қорытынды жасай алады. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі тарихи-антропологиялық зерттеулер  

Пән коды: KТAZ 7302 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бекназаров Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс тарихи антропологияның заманауи бағыттары: жаңа 

мәдени тарих, британдық тарихи антропология, микротарих туралы білімдерді тереңдетеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Докторанттар микротарих, өңірлік, макротарих және жаһандық 

метатарих арасын межелеу туралы білімдерін жүйелейді, тарихи антропологияның 

қалыптасуындағы пәнаралық ұстанымның ықпалына баса назар аударады. Жоғарыда аталған 

бағыттар өкілдерінің заманауи ғылыми жетістіктерін талдайды және бағалайды. 

Пререквизиттері: бакалавриат және магистратура пәндері 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі тұжырымдамалық ережелер туралы жүйелі 

білімдерін көрсетеді. В) Ғылыми зерттеулердің тиімділігін талдауда ғылымиметрикалық 

тәсілдер туралы жүйелі түсінігін көрсетеді. С) Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан 

талдайды және бағалайды. D) Әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды бағалайды және 

түзетеді. Е) Зерттеу әдістерін қолдану шеберлігін көрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру саласын басқару және мониторингтеу  

Пән коды: BBSBM 7303 
Кредит саны: 6 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Әбенова Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс білім беру саласын басқару және мониторингтеу туралы 

теориялық білімді тереңдетуге арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Докторанттар менеджмент технологияларын қолдана отырып, 

басқару процесінің нәтижелерін ұйымдастыру мен бағалауды зерттейді, әртүрлі 

диагностикалық технологияларды қолдана отырып, білім беру процесінің заманауи 

мақсаттарына назар аударады, білім беру саласындағы сапа мониторингі тәжірибесін 

талдайды, білім беру бағдарламаларын модельдеу және жобалау дағдыларын игереді. 

Пререквизиттері: алдыңғы деңгейлер пәндері 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру саласын басқару және мониторингтеу 

туралы қазіргі заманғы теориялық білімдер жүйесін көрсетеді; В) Міндеттерді шешуде 

идеялар береді; С) Білім беру саласындағы сапаны мониторингтеу тәжірибесін талдайды 

және бағалайды; D) Білім беру бағдарламаларын модельдеу және жобалау дағдыларын 

дамытады; Е) Ұжымды көшбасшылық басқару және басшылық жасау дағдыларын 

дамытады. 

 

Модуль 2.2 Ғылым, білім беру және тарихи деректер 

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

Пәннің атауы: Тарихи деректермен жұмыс істеудегі жана концепциялар мен әдістер 

Пән коды: TDZhIKA 7301 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Абдоллаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән докторанттардың сыни талдаудың заманауи әдістері 

бойынша білімдерін тереңдету арқылы маман-ғалым ретінде кәсіби дағдыларын 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында қазіргі кезеңдегі дереккөздерді зерттеудің 

математикалық әдістерін қолдану мәселелері зерттеледі. Деректанулық зерттеулер жүргізу 

кезінде әлемдік желілер ұсынған деректерді пайдалану перспективалары туралы 

тарихшылардың ғылыми зерттеулерін зерделейді. 

Пререквизиттері: бакалавриат және магистратура деңгейінің пәндері 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тарих ғылымындағы әдіснамалық проблемаларды 

жүйелі түсінетіндігін көрсетеді. В) Ғылыми зерттеулердің тиімділігін талдауда 

ғылымиметриялық тәсілдердің жүйелі түсінігін көрсетеді. С) Зерттеулер мен ізденістерде 

ғылыми әдістерді қолдану дағдыларын көрсетеді. D) Әдістерді қолдану шеберлігін көрсетеді. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылым дамуының ақпараттық моделі  

Пән коды: GDAM 7302 
Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Избасарова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты ғылыми зерттеулердің тиімділігін талдауда 

ғылымиметрикалық тәсілдер, зияткерлік библиометрияның әдістері мен құралдары туралы 

білімдерді тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында ғылыми қызметтің тиімділігін бағалау 

тәсілдерімен байланысты проблемалар зерттеледі, EndNote, Journal Citation Reports 

көмегімен жариялау үшін тақырыптық басылымдардың, Web of Science, Scopus, Science 

Direct ақпараттық құралдарының көмегімен ғылыми аналитиканың тізімін қалыптастыру 

дағдылары алынады. 

Пререквизиттері: алдыңғы деңгейлер пәндері 

Постреквизиттері: ғылыми зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылыми зерттеулердің тиімділігін талдауда ғылымның 

даму моделін, ғылымиметрикалық тәсілдерді жүйелі түсінуді көрсетеді. В)Тарих және басқа 

ғылымдардың әртүрлі мәселелері бойынша жаңа білімді құрады және түсіндіре алады. С) 

Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды. D)Тарих және 

пәнаралық ғылымдардың мәселелерін шешуде идеялар жинақтайды. Е) Ғылыми 

жұмыстарды ұлттық және халықаралық деңгейде жоғары ғылыми рейтингі бар 

басылымдарда жариялайды. 
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