
 



2 ЖБП/MК 

ООД/ОК 

GCD/CC 

K(O)T 

1104(1,2), 

K(R)Ya 

1104(1,2) 

K(R)L 1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі 

 

Казахский (русский) 

язык  

 

Kazakh (Russian) 

language 

6 1,2 Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, 

әлеуметтік тілдік, дискурстық, стратегиялық 

және мәдени-әлеуметтік субьективті біліктілік 

сияқты компоненттерін дамытуға назар 

аударылады.Қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің 

тілдік ерекшелігі мен ұлттық-танымдық 

сапалары ескеріледі. Пәннің мазмұны 

қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық саласын, 

әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби 

саласын қамтиды. 
Внимание уделяется лингвистической 

компетенции, развитию мирового языка, 

дискурсу, стратегии и социально-культурной 

компоненте субъективных знаний. При 

обучении казахскому языку должны 

учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  

социально-культурную, социально-бытовую и 

учебно-профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 
National educational standard and with program 

of course. The characteristics of language and 

national specifics should be taken into account. 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми 

бағыттағы мамандарға беру, формальды-

коммуникативтік компетенцияларды 
студенттердің неязыковых ерекшеліктерін 

қалыптастыру процестерінде базалық 

стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. 

Формирует у будущих специалистов 

коммуникативные компетенции – способности 

решать лингвистическими средствами 

реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях научной 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде қазақ 

тілін білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание казахского 

языка в объеме 

программы 
средней школы 

Казахский язык І 

 

 

The Knowledge of  

kazakh  language in 

accordance with 

shool curriculum 

The Kazakh 

language I 

 
Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде орыс 

тілін білуі 

Орыс тілі І 

 

 

Знание русского 

языка в объеме 

программы 

средней школы 
Русский язык І 

 

The Knowledge of  

Russian  language 

in accordance with 

shool curriculum 

The Russian 

language I 

 

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы/ 

Кафедра 

практическог

о казахского 

языка/ 

Practical 

Kazakh 

language 
 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы/ 

Кафедра 

русской 

филологии/ 

Department of 

Russian 

Philology 
 

Кафедра 

теретической 

и прикладной 

лингвистики/ 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы/ 

Department of 
Theoretical 

and Applied 

Linguistics 

 

 



сферы, формирует межкультурно-

коммуникативные компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 

образования на уровнях базовой 

стандартности В2, LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of 

future specialists is to solve realistic 

communicative tasks in the specific linguistic 
means of the spherical spheres, to formulate 

intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the 

process of teaching the basic standard B2, LSP, 

LAP. 

3 БП ТК 

БД КВ  

PD EC 

MK1209  

VS1209 

IS 1209 

Мамандыққа  кіріспе 

Введение в 

специальность 

Introduction to the 

specialty 

4 1 Бұл пән аясында білім алушыларға тарих 

ғылымында қалыптасқан терминдер жүйесі, 

арнайы ұғымдар, оның пайда болуы тарихы, 

ғылыми санаттар туралы оқытылатын болады/ 

В рамках данной дисциплины студенты 

получат знания о системе научных терминов 

исторической науки, об их возникновении, и 
научных категориях 

 Within the framework of this discipline, students 

will get knowledge about the system of scientific 

terms of historical science, about their origin, and 

scientific categories. 

 

 Қазақстан 

тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 

 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

EDT 1203  

IDM 1203 

AWH 1203 

Ежелгі дүние тарихы/ 

История древнего 

мира/ Ancient world 

history 

2 1 Ежелгі Шығыс, Греция, Рим елдерінің 

тарихымен, ежелгі мемлекеттердің 

археологиялық және жазба дереккөздерімен, 

тарихнамасымен танысу. Еуропадағы 

феодалдық құрылыстың пайда болуы, 

өндірістің азиялық тәсілін зерттеу. 
Курс предназначен для изучения  истории 

стран древнего Востока, Греции, Рима, 

археологических и письменных источников и 

историографии древних государств. 

Возникновения феодального строя в Европе, 

изучению азиатского способа производства.  

The course is designed to study the history of the 

countries of the ancient East, Greece, Rome, 

Алғашқы қоғам 

тарихы, 

Этнология, 

Қазақстан тарихы, 

Әлем өркениеті 

тарихы/История 
первобытного 

общества, 

Этнология, 

История 

Казахстана, 

История мировых 

цивилизаций 

History of primitive 

Археология 

және 

этнология/ 

Археологии 

и этнологии/ 

Archeology 
and Ethnology 



archaeological and written sources and 

historiography of ancient states. The emergence 

of the feudal system in Europe, the study of the 

Asian mode of production. 

society, Ethnology, 

History of 

Kazakhstan, History 

of world 

civilizations 

 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

EKT 1204 

DIK 1204 

HAK 1204 

 

Eжелгі Қазақстан 

тарихы/                                                

Древняя история 

Казахстана/                                                        

History of Ancient 
Kazakhstan 

3 1 Қазақстанның ежелгі тарихының 

тарихнамасы. Қазақстан палеолит және 

мезолит дәуірінде. Қазақстан жаңа тас 

ғасырында. Қола дәуіріндегі Қазақстан 

тайпалары. Шаруашылық, мәдениет және 
қоғамдық қатынастар. 

Курс предназначен для изучения 

историографии древней истории Казахстана; 

Казахстана   в эпоху палеолита и мезолита;  

Казахстана   в новокаменном веке; племен 

Казахстана в эпоху бронзы; хозяйства, 

культуры и общественных отношений.  

The course is designed to study the historiography 

of the ancient history of Kazakhstan; Kazakhstan 

in the Paleolithic and Mesolithic; Kazakhstan in 

the new-century century; tribes of Kazakhstan in 

the Bronze Age; economy, culture and social 
relations.. 

Қазақстан 

археологиясы, 

Ежелгі дүние 

тарихы/ 

Археология 

Казахстана, 

История древнего 

мира/ Archeology 

of Kazakhstan, 

History of the 

Ancient World 

 

Қазақстан 

тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 
Kazakhstan 

4 ЖБП/MК 

ООД/ОК 

GCD/CC 

AKT 1105 

IKT 1105 

ICT 1105 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар  

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Information and 

сommunication 

technologies 

3 2 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны 

қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие 

болуымен және заманауи ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, 

қолданбалы бағдарламалармен, желілер және 

веб-қосымшалармен жұмыс істей алуымен 

байланысты. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели 

целостное представление об использовании 
ИКТ в различных областях профессиональной 

деятельности и уметь применять возможности 

современных информационных технологий,   

работать с пакетами прикладных программ, 

сетевых и веб приложений. 

The necessity of teaching this discipline is 

conditioned by the fact that students have a 

holistic view of the use of ICT in various fields of 

 Информатика 

кафедрасы 

Кафедра 

Информатик

и 

Department of 

Computer 

science 



professional activity and be able to use the 

capabilities of modern information technologies, 

work with application programs, network and 

web applications. 

 БП МК/ 

БД ОК/ 

BD CC 

OT 1205 

ISK 1205 

HMA 1205 

Орта ғасырлар 

тарихы/ История 

средних веков/                    

History of the Middle 

Ages  

3 2 Дүниежүзі тарихын мерзімдеу: әлемдік 

тарихты зерттеуде формациялық және 

өркениеттілік тәсілдерді салыстыру. Өндіруші 

шаруашылықтың қалыптасуы, егіншіліктің 

пайда болуы және мал шаруашылығы, 

керамика өндіру, металлургияның басталуы 
және тас ғасырының аяқталуы. Таптық 

қоғамның қалыптасуы және бюрократтық 

әкімшілік басқаруындағы алғашқы 

мемлекеттердің қалыптасуы. 

Курс предназначен для изучения 

периодизации мировой истории: сравнения 

формационного и цивилизационного подходов 

к изучению мировой истории; становления 

производящего хозяйства, появления 

земледелия и скотоводства, керамического 

производства, начала металлургии и конец 

каменного века; формирования классовых 
обществ и первых государств с 

бюрократическим аппаратом.  

The course is designed to study the periodization 

of world history: a comparison of the formational 

and civilizational approaches to the study of 

world history; the formation of a producing 

economy, the appearance of agriculture and cattle 

breeding, ceramic production, the beginning of 

metallurgy and the end of the Stone Age; the 

formation of class societies and the first states 

with a bureaucratic apparatus. 

Ежелгі дүние 

тарихы, Әлем 

өркениеті тарихы, 

Қазақстан тарихы, 

Азия және Африка 

елдерінің 
ортағасыр тарихы/ 

История древнего 

мира, История 

мировых 

цивилизаций, 

История 

Казахстана, 

История стран 

Азии и Африки в 

средние века 

History of the 

Ancient World, 
History of World 

Civilizations, 

History of 

Kazakhstan, History 

of Asia and Africa 

in the Middle Ages 

Археология 

және 

этнология/ 

Археологии 

и этнологии/ 

Archeology 
and Ethnology 

 БП МК 
БД ОК 

BD CC 

QOT 1206 
SIK 1206 

HMAK 

1206 

Қазақстанның 
ортағасыр тарихы/     

Cредневековая 

история Казахстана   

Medieval History of 

Kazakhstan                                                         

3 2 Түркі дәуірі, ерте феодалдық қарым-
қатынастардың пайда болуы кезеңі, 

моңғолдардың жаулап алу дәуірі және 

Қазақстанның Ұлы ұлыс құрамына енуі, қазақ 

хандығының қалыптасуы мен нығаюы, қазақ 

халқының қалыптасуының аяқталуы, қазақ 

хандығының тарихы, қазақ көшпелі 

қоғамының құлдырауы, жоңғарлармен соғыс 

және қазақ-жоңғар қатынастары. 

Қазақстанның 
ежелгі тарихы, 

Қазақстанның 

археологиясы, 

Шығыс және 

Батыс елдерінің 

тарихы/ 

Древняя история 

Казахстана, 

Қазақстан 
тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 



Курс предназначен для изучения тюркской 

эпохи, периода возникновения 

раннефеодальных отношений,  эпохи 

монгольских завоеваний и вхождения 

Казахстана в состав Улуг улуса, образования и 

усиления Казахского ханства, завершения 

формирования казахской народности, истории 

казахских ханств, периода упадка казахского 

кочевого общества, борьба с джунгарами, 

казахско-джунгарских отношений.  
The course is designed to study the Turkic era, the 

period of the emergence of early feudal relations, 

the era of Mongol conquests and the entry of 

Kazakhstan into Ulug Ulus, the formation and 

strengthening of the Kazakh Khanate, the 

completion of the formation of the Kazakh 

people, the history of Kazakh khanates, the period 

of the decline of the Kazakh nomadic society, the 

struggle against the Dzungars, Dzungar relations. 

Археология 

Казахстана, 

История стран 

Запада и Востока. 

Ancient history of 

Kazakhstan, 

Archeology of 

Kazakhstan, History 

of the countries of 

the West and the 
East. 

 БП МК 

БД ОК 

BD CC  

KK(O)T 

2201 

PKYa 2201 
PKYa 2201 

 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

 
Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

 

Professional Kazakh 

(Russian) language 

2 3 Мамандықтарына қатысты сөздерді меңгерту 

арқылы кейбір атауларды, анықтамаларды, 

түсініктерді, құбылыстарды баяндап, 
түсіндіруге  машықтандыру. Мамандыққа 

қатысты танымдық материалдар жинау және 

оқытушының бақылауымен оларды баяндау. 

Оқулықта берілген тақырыптық-танымдық 

мәтіндерді оқу, аудару, түсіну, мазмұнын айту, 

өз көзқарастарын білдіру. 

Данная дисциплина предполагает 

соответствие определенной специальности, 

усвоение терминов специальности, их 

дефиниции, научные комментарии. Отбор 

необходимого материала по своей 
специальности и под руководством 

преподавателя. Чтение  текстов по 

специальности, перевод, понятие содержания, 

пересказ и умение высказать свою точку 

зрения. 

To express your own opinion freely; and to write 

in Kazakh accurately. To know rules of grammar 

of Kazakh language To be able to use grammar 

themes in speaking situations (texts, dialogues, 

disputes etc.). To have ability to use Kazakh 

Қазақ тілі І, ІІ 

Казахский язык І, 

ІІ 
Kazakh language I, 

II 

 

Орыс тілі  

Русский язык  

The Russian 

language  

Практикалық 

қазақ тілі 

кафедрасы 
 

Кафедра 

практическог

о казахского 

языка 

 

Practical 

Kazakh 

language 

 

Орыс 
филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра 

русской 

филологии 

Department of 

Russian 

Philology 

Кафедра 



language orthographically in daily speech. 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша 

базалық дайындық мамандар құрамына кіреді. 

Осы пән  арқылы орыс тілді кәсіби түрде 

терең оқуды мақсат  етеді.  Осы кәсіби тілде 

объектінің сапалы емес сипаттамалары, 

сондай-ақ белгілі бір ерекшеліктерді ескере 

отырып, қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем 
учебном заведении является составной частью 

базовой подготовки специалистов. Данная 

дисциплина предполагает глубокое изучение 

языка определенной специальности или 

профессионального языка. При этом 

профессиональный язык выступает не в 

качестве объекта, а в качестве средства 

овладения базовыми знаниями специальности 

Studying disciplines "Professional oriented 

Russian language" in a high school curriculum is 

a part of basic training of specialists. The wise 
discipline presupposes a sophisticated learning of 

the language specific or professional language. 

While the professional language is virtually non-

existent, and the quality of the acquired 

knowledge base. 

теретической 

и прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық 

және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 
Department of 

Theoretical 

and Applied 

Linguistics 

 

3 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

KZHZT2207 

NIK2207 

NHK 2207 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы/ Новая 

история Казахстана/                        

Modern and 

contemporary history 

of Kazakhstan 

2 3 XVIII ғ. - XІX ғасырдың соңына дейінгі 

Қазақстанның тарихының дереккөздері мен 

тарихнамасы, теориялық-әдіснамалық 

көзқарастар; Ресей отарлау билік жүйесінің 

құрылуы мен бодандықты қабылдау, әскери-

казак және шаруа отарлауы, қазақ халқының 

ұлт-азаттық күресі, аграрлық саясат және 
саланы дамыту. ХІХ ғасырдағы өнеркәсіп 

саласының дамуы. 

Курс предназначен для изучения 

источниковой базы и историографии истории 

Казахстана XVIII – до конца XІX вв., 

теоретико-методологических взглядов; 

принятия подданства и формирования 

российской колониальной системы 

управления, военно-казачьих и крестьянских 

колонизаций и народно-освободительной 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы, 

Қазақстанның 

ортағасыр тарихы, 

Ежелгі дүние 

тарихы, 

Ортағасырлар 
тарихы, 

Археология, 

Этнология, 

Философия/ 

Древняя история 

Казахстана, 

средневековая 

история 

Казахстана, 

История древнего 

Қазақстан 

тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 



борьбы казахского народа, аграрной политики 

и развития промышленности в XІX   в.  

The course is intended for studying the source 

base and historiography of the history of 

Kazakhstan in the eighteenth and early twentieth 

centuries, theoretical and methodological views; 

the adoption of citizenship and the formation of 

the Russian colonial system of government, 

military-Cossack and peasant colonization and the 

people's liberation struggle of the Kazakh people, 
agrarian policy and industrial development at the 

beginning of the 20th century. 

мира, История 

средних веков, 

Археология, 

Этнология, 

Философия 

Ancient history of 

Kazakhstan, 

medieval history of 

Kazakhstan, History 

of the ancient 
world, History of 

the Middle Ages, 

Archeology, 

Ethnology, 

Philosophy 

6 КП МК  

ПД ОК             

PD CC 

EAZHT2208 

NISEA2208 

NHEA 2208 

Новая история стран 

Европы и Америки 

 

 

3 3 Дисциплина «Новая история стран Европы и 

Америки» изучает основные периоды и 

события из истории европейских стран и США  

в период новой истории; историческое 

развитие стран Европы и Америки в контексте 

мировой истории в период развития 

буржуазных отношений; эпоха 
революционных преобразований, 

колониальных захватов, политических и 

военных союзов;  ход и события 

революционных движений; участие стран в 

формировании системы международных 

отношений накануне первой  мировой войны; 

основы международных отношений и внешней 

политики государств. 

 

История древнего 

мира, история 

средних веков 

Археология 

және 

этнология/ 

Археологии 

и этнологии/ 

Archeology 

and Ethnology 

1 ЖБП/MК 

ООД/ОК 

GCD/CC 

FiI 2102 

FiI 2102 

Phil2102 

Философия 

Философия* 

Philosophy 

3 4 «Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ 

халқының философиялық ойының  
ерекшеліктері туралы білім алады, 

философияның негізгі мәселелерімен, 

ұғымдарымен және категорияларымен 

танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» 

студенты получат знания об этапах развития 

философии, о специфике казахской 

философской мысли, ознакомятся с 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 
 

Современная 

история 

Казахстана 

 

Modern history of 

Kazakhstan 

Философия 

кафедрасы 

 
Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 



основными проблемами, понятиями и 

категориями философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the 

students will get knowledge about the stages of 

the development of philosophy, about the 

specifics of Kazakh philosophical thought, get 

acquainted with the main problems, concepts and 

categories of philosophy. 

 БП МК 

БД ОК 
BD CC  

KBShT 

2202 
POIYa 2202 

POFL 2202 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 
 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

 

Professionally oriented 

foreign language 

2 4 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес 

мамандық студенттерінің мәдениаралық 
коммуникативтік құзырлықтарын B2 

деңгейінде қалыптастыру. Курс шетел тілінде 

мамандық бойынша терминологияны 

меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны 

қабылдау, мақсатты түрде ақпарат алмасу, 

кәсіби тілдесім мәселесі бойынша алдын-ала 

дайындалмаған пікірді қабылдау қабілетін 

ұсынады. 

Курс нацелен на формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 
базовой стандартности (В2). Курс 

предполагает изучение терминологии по 

специальности на иностранном языке, умение 

воспринимать сообщения профессионального 

характера,  целенаправленно обмениваться 

информацией, продуцировать  

неподготовленное высказывание по 

проблемам профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of 

intercultural and communicative competence of 

students of non-linguistic specialties in the 
process of foreign language education at the basic 

standard level (B2). The course assumes the study 

of terminology on specialty in a foreign language, 

the ability to perceive messages of a professional 

nature, purposefully exchange information, 

produce an unprepared statement on the problems 

of professional communication. 

Шетел тілі  

 
 

Иностранный язык   

 

 

Foreign language  

Шетел 

тілдері 
кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign 

Languages 

Department 

5 КП МК  

ПД ОК             

RIKMS3301 

RIKMS3301 

Қазақстан 

Республикасы 

2 5 Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан 

Республикасының орны мен рөлін анықтау. 

Қазақстан тарихы, 

Дүниежүзі тарихы/ 

Қазақстан 

тарихы/Исто



PD CC RIKMS3301 

 

 

әлемдік 

қауымдастықта                              

Республика Казахстан 

в мировом 

сообществе                                                                           

Republic of 

Kazakhstan in the 

global community 

Оқу пәнін оқудың міндеттері: 

- Қазақстан Республикасының тәуелсіздік 

үдерісін зерттеу; 

- Еуразияның орталығы ретінде Қазақстан 

Республикасының стратегиялық 

маңыздылығын талдау; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық 

ұйымдарға қатысуын қарау; 

- посткеңестік кеңістіктегі интеграциялық 

үдерістерге ҚР жетекші рөлін үйрету. 

Курс предназначен для изучения места и роли 

Республики Казахстан в мировом сообществе 

наций; изучения процессов становления 

независимости Республики Казахстан; анализа 

стратегического значения Республики 

Казахстан как центра Евразии; участия 

Республики Казахстан в международных 

организациях; выявление лидирующей роли 

РК в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве 

The course is designed to study the place and role 

of the Republic of Kazakhstan in the world 

community of nations; studying the processes of 

independence of the Republic of Kazakhstan; 

analysis of the strategic importance of the 

Republic of Kazakhstan as the center of Eurasia; 

participation of the Republic of Kazakhstan in 

international organizations; identification of the 

leading role of the RK in the integration processes 

in the post-Soviet space 

История 

Казахстана, 

Всемирная 

история 

History of 

Kazakhstan, World 

History 

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

4 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

SISEA 3208 

SISEA 3208 

MHCEA 

3208 
 

Еуропа және Америка 

елдерінің қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 
стран Европы и 

Америки  

The modern history of 

the countries Europe 

3 6 Курста Еуропа мен Америка заманауи 

тарихының негізгі мәселелері қарастырылады. 

Осы өңірлердің саяси, әлеуметтік, мәдени 

және экономикалық даму проблемалары 
қарастырылады. Еуропа елдерінің және АҚШ 

аумағын қалыптастыру, демографиялық 

үдерістер, саяси идеологиялар мен қоғамдық 

қозғалыстар, әлеуметтік саясат, мәдениет және 

 Археология 

және 

этнология/ 

Археологии 
и этнологии/ 

Archeology 

and Ethnology 



and America  

 

 

өмір салты мәселелері талқыланды. 

Курс освещает основные вопросы современой 

истории Европы и Америки. Рассматриваются 

проблемы политического, социального, 

культурного и экономического развития 

указанных регионов. Раскрываются проблемы 

формирования территорий европейских стран 

и США, демографических процессов, 

политических идеологий и общественных 

движений, социальной политики, культуры и 
быта.  

The course highlights the main issues of the 

modern history of Europe and America. The 

problems of political, social, cultural and 

economic development of these regions are 

considered. The problems of forming the 

territories of European countries and the USA, 

demographic processes, political ideologies and 

social movements, social policy, culture and way 

of life are revealed. 

Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент)  

Compulsory Components for the major (university component) 

 ЖБП/ТК 
ООД/КВ 

GCD/EC 

PB 1106 
KB 1106 

EB 1106 

 

Предпринимате
льство и бизнес 

 

Кәсіпкерлік 

және бизнес 

 

Entrepreneurshi

p and business 

3 1 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті 
басқару, қызметтің экономикалық, әлеуметтік 

және экологиялық аясы; бизнес идея және 

бизнес жоспарды дамыту; пәннің негізгі 

бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, 

инновациялыққа, талпынысқа және қоғам 

алдындағы жауапкершілікке үйретеді. 

Данный курс включает три направления: 

бизнес администрирование, экономика, 

социальные и экологические  рамки 

жизнедеятельности; бизнес идея и разработка 
бизнес плана. Особое значение в курсе 

уделяется важности формирования таких 

позиций, как персональная ответственность, 

мотивация, дух инноваций, любопытство и 

ответственность перед обществом.  

This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological 

framework of life; Business idea and business 

 Экономика 
және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы 

 

Кафедра 

экономки и 

предпринима

тельства 

 

Department of 

Economy and 
Entrepreneurs

hip 

 



plan development. The special value in this 

course is given to the importance of forming such 

positions as personal responsibility, motivation, 

the spirit of innovation, curiosity, social 

responsibility. 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

RZh 1112 

RZh 1112  

RZh 1112 

Рухани 

жаңғыру 

 

Рухани 

жангыру 
 

Rukhani 

Zhangyru 

2 2 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам 

дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың 

білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке 

деген ұмтылыс болуы қажет. Студент 

жастардың зердесі мен санасының ашықтығы 
– рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың 

басты шарты болып табылады.  

В условиях современной реальности, 

фундаментальным принципом развития 

общества  должно стать стремление молодежи 

к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания 

студенческой молодежи – главное условие 

эффективной реализации модернизации 

общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the 
fundamental principle of the development of 

society should be the desire of young people for 

knowledge, for pragmatism, for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the 

consciousness of student youth is the main 

condition for the effective implementation of 

modernization of public consciousness. 

 Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

 

Кафедра 
Евразийских 

исследований 

 

Department of 

Eurasian 

Studies 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

STP 1117 

TPP 1117 

TPP 1117 

Cаясат 

теориясы 

мен 

практика

сы 
 

Теория и 

практика 

политики 
 

Theory and 

practice of 

politics 

2 2 Саясат теориясы мен тәжірибесінің 

негіздері, қоғам өмірінің саяси саласын 

талдау: саяси институттар, саяси билік, 

саяси жүйе, саяси дамудың үрдістері мен 

саяси процестер. 
 

Основы теории и практики политики, 

анализ политической сферы

 жизни общества: 

политические институты, политическая 
власть, политическая система, 

политические процессы и тенденции 

политического развития. 

 Саясаттану 
 

Политологи

и 
 

Political 

Science 



 

Fundamentals of theory and practice of 

politics, analysis of the political sphere of 
society: political institutions, political power, 

political system, political processes and trends 

of political development. 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Mad 
1118 

Kul 

1118 

Cul 
1118 

Мәдениеттану 
 

Культурологи

я 
 

Culturology 

2 2 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі 
студенттердің мәдениетке біртұтас 

көзқарасы адамның әлемге емдеудің 

әмбебап тәсілі, оның рухани дамуы үшін ең 

маңызды шарты және теория мен 
мәдениет тарихының мәселелерін түсінуге 

үйрету болып табылады. 
 

Необходимость обучения данной 

дисциплины обусловлена тем,
 чтобы студенты имели 

целостное      представление      о культуре      

как универсальном способе отношения 
человека к миру, важнейшем      

условии     его духовного развития и 

научить разбираться в вопросах теории 

и истории культуры. 
 

The necessity of teaching this

 discipline is conditioned by the fact 
that students have a holistic view of culture 

as a universal way of treating a person to 

the world, the most important condition for his 

spiritual development, and to teach him 
to understand the issues of theory and the 

history of culture. 

Қазақстанны
ң қазіргі 

заманғы 

тарихы, 

Философия 
Современная 

история 

Казахстана, 
Философия 

Contemporar

y History of 

Kazakhstan, 
Philosophy 

Философия 
 

Философии 
 

Philosophy 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 
GCD/EC 

OOT 1115  

SP 1115 

SK 1115 

Өзін-өзі тану 
 

Самопознание 
Self-

knowledge 

2 2 «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың 

қажеттілігі тұлғаның рухани-адамгершілік 

мүмкіндіктерін дамыту және мәдениет

 пен әлеуметтік шығармашылық 

субъектісі ретінде жалпыұлттық 

қазақстандық идеямен ұштастырылатын 

жеке тұлғалық құндылықтар жүйесін 

қалыптастыру болып табылады. 

 

Филосо

фия 
Филосо

фия 

Philosop

hy 

Әлеуметті

к 
педагогик

а және 

өзін-өзі 

тану 



   
 

   Необходимость обучения курса 

«Самопознание» обусловлена 

значимостью развития духовно-
нравственных качеств личности как 

субъекта культуры. Дисциплина         

направлена на формирование системы 
ценностей в соответствии с 

общечеловеческими идеалами, 

универсальными принципами и нормами 

национальной культуры. 
 

The necessity of

 learning the course "self-

Knowledge" is due to the importance 
of the development of spiritual and 

moral qualities of the individual as a 

subject of culture. The discipline is 

aimed at the formation of a system of 
values in accordance with universal 

ideals, universal principles and norms 

of national culture. 

 
Политология 

Саясаттану 

Political 

science 
 

Педагог

ика 
Педагог

ика 

Pedagogi
cs 

 
Психология 

Психология 

Psychology 
pedagogy and 

self-knowledge 

Социал

ьной 

педагог

ики и 

самопоз

нания 
 
Social 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

SZKM 1111 

AKK 1111 

ACC 1111 

Сыбайлас 

жемқорл 

ыққа қарсы 

мәдениет 
 
Антикорру

пционная 

культура 
 

Anti- 

corruption 
culture 

2 2 Пән - студенттерге ұлттық заң салалары 

туралы қажетті жалпы идеяларды 

беру, Қазақстан Республикасының          
заңнамасының          негізгі нормаларына, 

оның ішінде     конституциялық, 

әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және 
өзге де нормативтік     құқықтық актілермен     

танысуға итермелейді. 
 

Цель изучения учебной дисциплины - 

раскрытие таких категорий, как право и 
государство, дать необходимое общее 

представление студентам о национальных 

отраслях права, ознакомление с 

основными нормами права Республики 
Казахстан, в том числе нормативно-

правовыми актами в сфере 

конституционного, административного, 
гражданского, уголовного и иных отраслей 

права Казахстана. 
 

The purpose of the study of the discipline 

Дүниежүзі лік 

тарихы, 

Қазақстан 

тарихы 
 

Всемирная 

история, 

История 

Казахстана 
 

World 

history, 

history of 

Kazakhstan 

Мемлекет 

және 
құқық 

теориясы 

мен 
тарихы, 

конституц

иялық 

құқық 
 

Теория и 

история 

государст

ва и права, 
конституц

ионно е 

права 
 

Theory and 
history of 

state and 

law, 



- the disclosure of categories such as law and 

the state, to 

constitution

al law 

 

 
ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

СTCBK 1120 

СTOP 1120 

DTBA 1120 

Цифрлық 

технологи

яларды 

салалар 

бойынша 

қолдану 
 

Цифровые 

технологии 

по отраслям 
применения 

 
Digital 

technologies 

by branches 
application 

2 2 Пән қолдану салалары бойынша

 Қазақстан Республикасының

 «Цифрлық         Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және 

жүзеге асырудың негізгі      кезеңдерін,

 электрондық қызметтерді көрсетудің 

сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби 
салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің 

түрлі әдістерін қарастырады. 
 

Дисциплина рассматривает основные

 этапы внедрения      и      

реализации      Государственной программы 
РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных       

услуг, различные       способы       обработки

 цифровой информации в 
различных профессиональных областях. 

 

The discipline examines the main 

stages of implementation and realization of 
the State Program of the Republic of 

Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digital 

platforms for the provision of electronic 

services, various ways of processing
 digital information in various 

professional fields. 

Ақпараттық – 

коммуникациял

ық 

технологиялар 

Информационно

-

коммуникацион
ны е технологии 

Information and 

сommunication 

technologies 

Информатик

а 
 

Информатик

и 
 

Computer 

science 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

TMIR 1121 

KRDR 1121 

SCBR 1121 

Тіл 

мәдениеті 

және іскери 

риторика 
 

Культура 

речи и 

деловая 

риторика 
 

Speech 

culture and b 

usiness 

2 2 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа 

қатысушыны коммуникативті 

құзыреттілікті қалыптастыруға 
бағытталған, ол кәсіптік маңызды 

жағдайларда жеке тұлғалармен байланыс 

орнату үшін қажетті білім мен дағдылар 
жиынтығы болып табылады. 

 

Курс әдеби тіл нормаларының 

теориялық негіздерін оқып үйрену және 

тиімді сөйлеу дағдыларын      
қалыптастыру. Тілдік      қарым-қатынасты        

қалыптастыру және        қолдау, 

Кәсіби орыс тілі 

Профессиональ

ны й русский 
язык 

Professional 

Russian 
language 

Теретиче

ской и 

прикладн
ой 

лингвист

ики 
 

Теориялы

қ және 

қолданбал

ы 

лингвисти

ка 



rhetoric коммуникативті нәтижеге жетуді 

қамтамасыз ететін негізгі риторикалық 

стратегиялар мен 

 
Theoretic
al and 

Applied 

Linguisti

cs 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Aleu 1122  

Soc 1122  

Soc 1122 

Әлеуметтану 
 

Социология 
 

Sociology 

2 2 Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның 

негізгі заңдылықтары; құрлымы және 

функциялары; социологиялық ойдың д және тәжірибесі; қоғам дамуының әлеуметтік ерекшеліктері және проблемалары; әлеуметтік зерттеуді дайындау мен өткізу 

 

Предмет социологии как науки, основные 
законы, структура, функции; история развития социологической мысли;     социальный     статус личности, социальное поведение и социальные роли; социальные отклонения; массовое сознание и массовые действия; социальная стратификация, социальные институты, конфликты и логика их разрешения; социологические исследования 

как инструмент       познания       проблем       

общества, подготовка     и     проведение социологического исследования 

 

The subject of sociology as a science, basic 

laws, structure, functions; history of 
sociological thought; social status of the 

person, social behavior and social roles; social 

deviations; mass consciousness and mass 
actions; social stratification, social institutions, 

conflicts and logic of their resolution; 

sociological research as a tool of cognition of 

society's problems, preparation and conduct of 
sociological аму тарихы; жеке адамның 

әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-

құлық, жалпы сана және көпшілік іс-
әрекет; әлеуметтік қозғалыстар;      

қақтығыстар      және оларды шешу 

жолдары; зерттеудің мазмұны әдісі 

- Әлеум

еттану 

кафедр

асы 
 

Кафед

ра 

Социо

логии 
 

Department 
of 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Saya 1123 

Pol 1123 

PS 1123 

Саясаттану 
 

Политология 
 

Political 

Science 

2 2 «Саясаттану» оқу курсы ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұлттық 

мүдделерді жүзеге асыру негізіндегі ұлттық 

мемлекеттер саясатының мәні мен 

мазмұнын түсіндіре отырып, қазіргі 

саяси процестер мен әлемдік саясаттың 

заңдары мен заңдылықтары жөніндегі

 білімдерді қалыптастырады. 
Аталған курсты оқу түрлі саяси 

жүйелердегі әрекет ететін негізгі 

үрдістер мен заңдылықтарды, ішкі және 

сыртқы байланыстар мен қатынастарды 

- Саясаттану 
 

Политологи

и 
 

Political 

Science 



түсінуге, саясатты әлеуметтік өлшемдеудің 

объективті критерийлерін жасауға ықпал 

етеді. Курсты оқытудың мақсаты саясатты 

қалыптастыру мен      оның қызмет

 етуінің заңдылықтарын зерттеу, 

елдің саяси өміріне қатысуға

 студенттерді      дайындау,      

белсенді азаматтық     ұстанымды     

қалыптастыру     болып табылады. 

 

Учебный курс «Политология» формирует 

знания о законах и закономерностях 

мировой политики и современных 

политических процессов, объясняя суть и 

содержание политики национальных 

государств, на основе обеспечения 
национальной безопасности и

 реализации национальных 

интересов. Изучение данного курса 

содействует пониманию внутренних и 

внешних связей и отношений,          

основных          тенденций и 

закономерностей,     действующих     в

 различных политических системах, 

выработке объективных критериев

 социального измерения     

политики. Целью преподавания курса 

является изучение закономерностей               
формирования и функционирования         

политики,         подготовка студентов к 

участию в политической жизни страны, 

формирование активной гражданской 

позиции. 

 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world 

politics and modern political processes, 

explaining the essence and content of the policy 

of national states, on the basis of ensuring 

national security and the realization of national 

interests. The study of this course contributes to 

the understanding of internal and external 



connections and relationships, major trends and 

patterns of working in different political 

systems, the development of objective criteria 

for social policy dimension. The purpose of 

teaching the course is to study the patterns of 

the formation and functioning of politics, the 

preparation of students for participation in the 

political life of the country, the formation of an 

active civic position. 

 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TUTGT2218 

TIPNP 2218 

THPSK2218 

Тарихи 

үдерістер және 

тарихи таным 

теориясы                                                    
Теория 

исторического 

процесса и 

исторического 

познания                                   

The Theory of 

the Historical 

process and 

historical 

knowledge 

3 4 «Тарихи үдерістің теориясы және тарихи 

білімдер» курсы тарихи үдерістің әртүрлі 

теорияларын, ежелгі дәуірден ХХ-ХХІ ғғ. Ең 

танымал теорияларына дәйекті зерттеуге 
бағытталған. Курс тарихи үдерістің негізгі 

факторларын (табиғат, демография, тұлғаның 

рөлі және т.б.), ең ықпалды теориялық 

парадигмаларды (гендерлік тарих, күнделікті 

өмір тарихы және т.б.) әлеуметтік және тарихи 

білімдердің әртүрлі әдістеріне егжей-тегжей 

қарастырады. 

Курс "Теория исторического процесса и 

исторического познания" направлен на 

последовательное изучение различных теории 

исторического процесса, начиная с глубокой 
древности и до наиболее популярных теорий 

XX–XXI вв. Курс предполагает детальное 

рассмотрение основных факторов 

исторического процесса (природа, 

демография, роль личности и пр.), наиболее 

влиятельные теоретические парадигмы 

(гендерная история, история повседневности и 

пр.) различным методам социального и 

исторического познания. 

The course "Theory of the historical process and 

historical knowledge" is aimed at the consistent 

study of various theories of the historical process, 
from ancient times to the most popular theories of 

the XX-XXI centuries. The course involves a 

detailed consideration of the main factors of the 

historical process (nature, demography, the role of 

personality, etc.), the most influential theoretical 

 Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H
istory of 

Kazakhstan 



paradigms (gender history, the history of 

everyday life, etc.) to various methods of social 

and historical knowledge. 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору / Elective Optional Components 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

GNMH2210 

GNMH2210 

HNMCh 

2210 

 

Геральдика, 

нумизматика, 

метрология, 

хронология/  

Геральдика, 

нумизматика, 

метрология, 
хронология/  

Heraldry, numismatics, 

metrology, chronology                                      

                                                      

                             

3 3 «Тарихи қосалқы пәндер» пәні мен міндеттері. 

Палеография. Тарихи хронология, Күнтізбе, 

Тарихи антропонимика. Тарихи топонимика. 

Этнонимика. Нумизматика. Ортағасырлық 

және жаңа ғасырлық монеталар, КСРО мен 

Қазақстанның ақша жүйесі, КСРО мен 

Қазақстанның мемлекеттік рәміздері, 
Әлеуметтік этикет жүйелері, Генеалогия, 

Сфрагистика. Метрология. 

Курс предназначен для изучения предмета и 

задач курса ВИД, палеографии, исторической 

хронологии, календарей, исторической 

антропонимики, исторической топонимики, 

этнонимики, нумизматики, монет 

средневековья и нового времени, денежной 

системы СССР и Казахстана, геральдики, 

государственной символики СССР и 

Казахстана, системы социального этикета, 

генеалогии, сфрагистики, метрологии.  
The course is intended for studying the subject 

and tasks of the course , paleography, historical 

chronology, calendars, historical anthroponymics, 

historical toponyms, ethnonyms, numismatics, 

coins of the Middle Ages and modern times, the 

monetary system of the USSR and Kazakhstan, 

heraldry, state symbols of the USSR and 

Kazakhstan, the system of social etiquette , 

genealogy, sphragistics, metrology. 

Алғашқы қоғам 

тарихы, Жалпы 

тарих, Қазақстан 

тарихы, 

Археология, 

Тарихи өлкетану, 

Әлемдік діндер 
тарихы/ 

История 

первобытного 

общества, 

Всеобщая история, 

История 

Казахстана, 

Археология, 

Историческое 

краеведение, 

История мировых 

религий 
History of primitive 

society, General 

history, History of 

Kazakhstan, 

Archeology, 

Historical local 

history, History of 

world religions 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TOEP 2211 

IO 2211 

HOEP 2211 

Тарихи ономастика/ 

Историческая 

ономастика/ Historical 
onomastics 

3 3 Курс тарихи ономастика мәселелерін 

зерттеуге арналған. Тарихи тұрғыдан саяси 

жағдайларға байланысты әлеуметтік және 
әлеуметтік жағдайға әртүрлі көзқарастар 

пайда болады. Мемлекет тарихында көптеген 

жаңа есімдер пайда болды. Кеңестік 

тоталитарлық жүйе кезінде аумақтар, елді 

мекендер, қалалар мен көшелердің аттарында 

жаппай өзгерістер болды. Мұндай тарихи 

кезеңде жаңа аттардың пайда болуы 

География, 

өлкетану/ 

география, 
краеведение/ 

geography, study of 

local lore / 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 
Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



қарастырылуда..  

Курс предназначен для изучения вопросов 

исторической ономастики. Исторически 

сложилось так, что в силу политических 

обстоятельств возникают различные подходы 

к социальным и социальным ситуациям. В 

истории государств появлялось множество 

новых наименований. Во время советской 

тоталитарной системы произошли массовые 

изменения наименований территорий, 
поселений, городов и улиц. В контексте такого 

исторического периода рассматриваются 

появление появление новых наименований. 

The course is designed to study the issues of 

historical onomastics. Historically, due to 

political circumstances, different approaches to 

social and social situations arise. In the history of 

states, many new names appeared. During the 

Soviet totalitarian system, there were massive 

changes in the names of territories, settlements, 

cities and streets. In the context of such a 
historical period, the appearance of new names is 

being considered. 

 БП ТК 

БД КВ  

BD EC 

EShTD2212 

IIDV2212 

HSSAE2212 

Ежелгі Шығыс 

тарихнамасы мен 

деректануы 

Историография и 

источниковедение 

Древнего Востока 

Historiography and 

source study of the 

Ancient East 

 

3 3 Дереккөздер мен тарихи білімдер ғылыми пән 

ретіндегі деректану мәселелері. Ежелгі дәуір 

және орта ғасыр тарихы туралы дерек көздері. 

Сыни талдаудың әдістері.

 Зерттеушінің дерекпен жұмысының 

негізгі кезеңдері. Ежелгі Шығыс тарихындағы 

тарихи сипаттама. Сыни талдаудың әдістері.     

Зерттеушінің     тарихнамамен     жұмыс 

істеуінің негізгі кезеңдері. 

 
Курс предназначен для изучения

 проблем источниковедения как

 научной дисциплины, 

источники и историческое познание. 

источники по истории Древнего Востока; 

основных этапов работы исследователя с 

источниками; источ-никоведения Древнего 

Востокаосновных этапов работы 

исследователя с историографией истории 

Древнего Востока 

Ежелгі дүние 

тарихы 

История древнего 

мира 

Ancient World 

History 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



 

The course is designed to study the problems of 

source study as a scientific discipline, sources and 

historical knowledge. sources on the history of the 

Ancient East; methods of critical analysis; the 

main stages of the researcher's work with the 

source; source study of Ancient East 

historiography of the 

 БП ТК 

БД КВ  
BD EC 

ETRE2213 

DRP2213 
ATRM2213 

Ежелгі түрік 

руникалық 
ескерткіштері  

Древнетюркские 

рунические 

памятники 

Ancient Türkic runic 

monuments 

3 3 Курс ежелгі руникалық жазбаларында 

жазылған Көк түрік ескерткіштерін зерттеуге 
арналған. Бұл курста студенттер Орхон-

Енисей ескерткіштердің және Енисей, Талас, 

Алтай секілді ескерткіштермен танысып, 

олардың көне түркі жазбаларына талдау 

жасайды.  

Курс предназначен для изучение памятников 

кок-тюрка написанной древнерунической 

писменностью. В данном курсе студенты 

будут изучать писменностей Орхон 

Енисейского памятника. Кроме того будут 

изучать памятники в районе Енисея, Таласа и 

Алтая.  

The course is intended for the study of the 

monuments of Kok-Türk written in ancient runic 

writing. Students will study the texts of Orkhon-

Enisei monument and momuments from Enisei 

Talas and Altay region. 

 Қазақстан 

тарихы/Исто
рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

ShBEOO 

2216 

DSTsVZ 
2216 

AMCEW 

2216 

Шығыс пен Батыстың 

ежелгі және 

ортағасырлық 
өркениеттері/ 

Древние и 

средневековые 

цивилизации Воcтока 

и Запада 

Ancient and medieval 

civilizations of the East 

and West  

 

2 3 Бұл курс Шығыс пен Батыстың ежелгі және 

ортағасырлық өркениеттері зерттеуге 

арналған. Осы жерде білім алушылар 
Өркениет түсінігі. Өркениет және оның 

аналитикалық, синтетикалық интерпретациясы 

мен анықтамалары. Жергілікті өркениеттер 

теориясы. Әлемдік өркениеттің теориясы мен 

тұжырымдамалық аппараты. Өркениеттердің 

мәдени-тарихи түрлері. Өркениеттің 

эволюциясының баламалы тұжырымдамалары. 

Жаңа саяси ойлаудың эволюциялық үрдіске 

әсері секілді теориялар мен әдістермен 

танысады.  

- Археология 

және 

этнология/ 
Археологии 

и этнологии/ 

Archeology 

and Ethnology 



 Курс предназначен для изучения историй 

цивилизаций запад и востока в эпохе 

древности и в средневековья. Студенты будут 

ознакомлены с теориями и методологиямы про 

цивилизации и его аналитических, 

синтетических интерпретаций и определения; 

теории локальных цивилизаций; теории и 

концептуального аппарата глобальной 

цивилизации; культурно-исторических типов 

цивилизаций; альтернативных концепций 
эволюции цивилизации; влияния нового 

политического мышления на эволюционный 

процесс; 

The course is intended for the study of the history 

of the theory and the essence of the epoch and the 

middle-aged. The two floors of Welsenny - it is 

all about the world. Interaction between 

civilizations and the general spiritual values. In 

the context of globalization, the globalization is 

based on the principle that politics is moving 

steadily in order to develop a culture of outward 
appearance and characteristic of ethnic identity, 

everywhere and everywhere, with a defined role. 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

OAEOI2217 

DSITcA 

2217 

AMECA 

2217 

 

Орталық Азияның 

ежелгі және 

ортағасырлық 

империялары/ 

Древние и 

средневековые 

империи 

Центральной Азии/ 

Ancient and medieval 

empires of Central Asia 

2 

 

 

3 Курс Орталық Азия елдерінің ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейін негізгі кезеңдері мен 

мазмұны туралы іргелі теориялық білімдерді 

қалыптастыруға арналған. 

Курс предназначен для формирования 

фундаментальных теоретических знаний об 

основных этапах и истории стран 

Центральной Азии с древних времен до наших 

дней. 

The course is intended for the formation of 
fundamental theoretical knowledge about the 

main stages and content of the Central Asian 

countries from ancient times to the present day. 

-   Археология 

және 

этнология/ 

Археологии 

и этнологии/ 

Archeology 

and Ethnology 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC  

 

AAnt2215 

SAnt2215 

SAnt2215 

Әлеуметтік 

антропология/ 

Социальная 

антропология 

Social anthropology 

2 3 Әлеуметтік антропология қазіргі әлемде 

мәдени әртүрлілікті әлеуметтік 

ұйымдастыруды зерттейді. Антропология 

этникалық, діни, жергілікті 

қауымдастықтардың ерекшеліктері мен басқа 

да көптеген мәселелерді түсінуге мүмкіндік 

Шетел 

мемлекеттері: 

деректану және 

тарихнама, Тарихи 

әдіснама/ 

Зарубежные 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



береді. Бұл оқу пәні этникалық зерттеулер, 

экономикалық антропология, туыстық 

байланысты зерттеу, әлеуметтік мінез-

құлықтың мәдени аспектілерін, 

мәдениетаралық қарым-қатынас, көші-қон 

үдерістерін, жаһанданудың әлеуметтік мәдени 

ерекшеліктерін және басқа да көптеген 

әлеуметтік және мәдени аспектілері ретінде 

«дәстүрлі» облыстардың жаңа пайымының 

нысанын қалыптастырады. 
Курс предназначен для изучения  социальной 

организации культурного разнообразия в 

современном мире. Антропология дает 

возможность понимать специфику этнических, 

религиозных, локальных общностей и многих 

других. Данная учебная дисциплина 

формирует новое видение таких 

«традиционных» направлений как этнические 

исследования, экономическая антропология, 

изучение родства, культурные аспекты 

социального поведения, межкультурная 
коммуникация, миграционные процессы, 

социокультурные аспекты глобализации, 

межкультурные взаимодействия в бизнес и 

многие другие. The course is designed to study 

the social organization of cultural diversity in the 

modern world. Anthropology provides an 

opportunity to understand the specifics of ethnic, 

religious, local communities and many others. 

This educational discipline forms a new vision of 

such "traditional" areas as ethnic studies, 

economic anthropology, the study of kinship, 
cultural aspects of social behavior, intercultural 

communication, migration processes, the 

sociocultural aspects of globalization, 

intercultural interactions in business, and many 

others. 

страны, 

Методология 

истории 

Foreign countries, 

Methodology of 

history 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC  

 

Tan2214 

Ian2214 

Han2214 

Тарихи антропология/ 

Историческая 

антропология 

Historical anthropology 

4 3 Тарихи антропология курсы әлемдік және 

ұлттық тарих пен мәдениет саласындағы 

құбылыстар мен үрдістерді одан әрі тарихи 

және прагматикалық зерттеуге мүмкіндік 

беретін перспективалардың бірін ұсынады. 

Курстың негізгі мақсаттары: тарихи 

Тарихи әдіснама, 

Тарихнама, 

Қазақстан 

тарихының 

деректануы/Метод

ология истории, 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



антропологияны әлеуметтік білім саласы 

ретінде дамыту, сондай-ақ оның тиісті 

пәндермен өзара әрекеттесуін қадағалау;  

белгілі бір танымдық стратегия ретінде тарихи 

антропологияның түсіндірмелі әлеуетін 

анықтау; тарихи антропологияның пәндік 

саласының тұжырымдамалық аппарат құрылу 

тәсілдерін классиктердің жұмысы үлгісімен 

түсіндіру; заманауи ғылымдарының мәдениет 

туралы мәселелері контекстінде тарихи 
антропологияның эвристикалық 

мүмкіндіктерін көрсету. 

Курс предназначен для изучения перспектив 

для дальнейшего исторического и 

прагматического исследования феноменов и 

процессов в области мировой и национальной 

истории и культуры. К основным задачам 

курса можно отнести следующие: проследить 

развитие исторической антропологии как 

отрасли социального знания, а также ее 

взаимодействие со смежными дисциплинами; 
раскрыть объясняющий потенциал 

исторической антропологии как 

специфической познавательной стратегии; 

прояснить способы конструирования 

предметной области и концептуального 

аппарата исторической антропологии на 

примере корпуса работ классиков 

дисциплины; показать эвристические 

возможности исторической антропологии в 

контексте проблематики современных наук о 

культуре.   
The course of historical anthropology offers one 

of the possible perspectives for further historical 

and pragmatic research of phenomena and 

processes in the field of world and national 

history and culture. The main objectives of the 

course include the following: 1) to trace the 

development of historical anthropology as a 

branch of social knowledge, as well as its 

interaction with related disciplines; 2) reveal the 

explicative potential of historical anthropology as 

a specific cognitive strategy; 3) to clarify the 

Историография, 

источниковедение 

истории 

Казахстана 

Methodology of 

history, 

Historiography, 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 



ways of constructing the subject area and the 

conceptual apparatus of historical anthropology 

by the example of the work class of the classics of 

the discipline; 4) show the heuristic possibilities 

of historical anthropology in the context of the 

problems of modern cultural sciences. 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

TA2219 

MI2219 

MH2219 

Тарихи әдіснама,                      

Методология истории                                

Methodology of history 

 
 

3 4 «Тарихи әдіснама» курсы тарих ғылымындағы 

әдіснаманың рөлін зерттеуге арналған. Тарихи 

әдістерді қалыптастыру тарихы және әртүрлі 

тарихи мектептердің тарихи үдерісінің дамуын 
түсіндіру. Қазіргі заманғы тарихи әдіснаманы, 

басқа гуманитарлық пәндермен, әсіресе, 

философиямен байланысты пәнаралық 

зерттеуге айрықша назар аударылады. Тарихи 

дереккөздерді тарихи талдаудың, сондай-ақ 

тарихнаманың ғылыми сынау әдістерімен, 

таныстыруға бағытталады. 

Курс предназначен для изучения роли 

методологии в исторической науке. В предмет 

включены история формирования научно-

исторических методов и интерпретации 

развития исторического процесса различными 
историческими школами. Особое место 

уделяется рассмотрению современной 

исторической методологии, 

междисциплинарно связанной с другими 

гуманитарными науками, в особенности с 

философией. Внимание студентов будет 

направлено на ознакомление с основными 

методами исторического анализа 

исторических источников, а также с научной 

критикой историографии. 

The course is designed to study the role of 
methodology in historical science. The subject 

includes the history of the formation of scientific 

and historical methods and interpretation of the 

development of the historical process by various 

historical schools. A special place is given to the 

consideration of modern historical methodology, 

interdisciplinary connected with other humanities, 

especially with philosophy. Students' attention 

will be directed to acquaintance with the main 

methods of historical analysis of historical 

Тарихи үдерістер 

және тарихи 

таным теориясы, 

Ғылыми 
зерттеудің теория 

және практикасы, 

Қосалқы тарихи 

пәндер/                                    

Теория 

исторического 

процесса и 

исторического 

познания, Теория 

и практика 

научного 

исследования, 
Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Theory of historical 

process and 

historical 

knowledge, Theory 

and practice of 

scientific research, 

Auxiliary historical 

disciplines 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H
istory of 

Kazakhstan 



sources, as well as with scientific criticism of 

historiography. 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

QTTD2223 

IIIK2223 

HSSK2223 

Қазақстан тарихының 

тарихнамасы және 

дерекнамасы,                              

Историография и 

источниковедение 

истории Казахстана               

Historiography and 

source study of 
Kazakhstan history 

3 4 Курс Қазақстандағы тарихи білімнің жай-

күйін және оның жеке кезеңдеріндегі дамуын 

зерттеуге арналған; өткен және қазіргі тарихи 

ғылымды түсіну және оның негізінде тарихи 

ғылыми ойларды дамыту перспективаларын 

анықтау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

нысандарын жетілдіру және көзбе-көз базаны 

қалыптастыру. 

Курс предназначен для изучения состояния и 

развития исторических знаний в Казахстане на 

его отдельных временных этапах; осмысление 

прошлого и настоящего исторической науки и 

на его основе определения перспектив 

развития исторической научной мысли, 

совершенствования форм организации 

научных исследований, формирования 

источниковой базы. 

The course is designed to study the state and 

development of historical knowledge in 

Kazakhstan at its individual time stages; the 

comprehension of the past and the present 

historical science and on its basis the 

determination of the prospects for the 

development of historical scientific thought, the 

improvement of the forms of organization of 

scientific research, and the formation of a source 

base. 

Қазақстан тарихы, 

Деректану,Тарихи 

үдерістер және 

тарихи таным 

теориясы, Ғылыми 

зерттеудің теория 

және практикасы, 

Қосалқы тарихи 
пәндер/ 

История 

Казахстана, 

Источниковедение

, Теория 

исторического 

процесса 

исторического 

познания, Теория 

и практика 

научного 

исследования, 
Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

History of 

Kazakhstan, Source 

study, Theory of the 

historical process of 

historical cognition, 

Theory and practice 

of scientific 

research, Auxiliary 
historical 

disciplines 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

MUR2220 

Arkh2220 

Arch2220 

Мұрағаттану 

Архивоведение 

Archivology   

3 

 

 

4 Мұрағаттану ғылым саласында ұғымдар 

жүйесін қалыптастыру. Қазақстандағы 

мұрағат ісін ұйымдастыру. Революцияға 

дейінгі Қазақстандағы мұрағат ісі. Кеңес 

мемлекетіндегі мұрағат ісі. ХХ ғасырдың 20-

шы жылдарындағы, 20-ғасырдың 30-шы 

Тарихи әдіснама, 

Тарихнама, 

Қазақстан 

тарихының 

деректануы/Метод

ология истории, 
Историография, 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



жылдарындағы мұрағат ісі. 

ХХ ғасырдың 40-90 жылдарындағы мұрағат 

ісі. Тәуелсіз Қазақстанның мұрағаты. 

Мұрағаттану ісі мұрағаттық зерттеулер 

саласында нақты білімді, ғылыми 

зерттеулердің дағдылары мен оның үдерісін 

қалыптастыруға бағытталады. 

Курс предназначен для формирования 

системы понятий в области архивоведения. 

Организация архивного дела в Казахстане. 

Архивное дело в Казахстане до 

революции.Архивное дело в советском 

государстве. Архивное дело в 20-е годы ХХ 

века.Архивное дело в 30-е годы ХХ века. 

Архивное дело в 40-90-е годы ХХ века. 

Архивное дело независимого Казахстана. 

Архивоведения призван сформировать 

конкретные знания в области архивоведения, 

представление о навыках научного 

исследования и его процедуре. The course is 

intended for the formation of a system of concepts 

in the field of archival studies. Organization of 

archive business in Kazakhstan. Archival work in 

Kazakhstan before the revolution. An archival 

affair in the Soviet state. Archival business in the 

20s of the twentieth century. The archival 

business in the 30s of the twentieth century. 

Archival work in the 40-90-ies of the twentieth 

century. Archival work of independent 

Kazakhstan. Archivology is called upon to form 

specific knowledge in the field of archival studies, 

an idea of the skills of scientific research and its 

procedure. 

источниковедение 

истории 

Казахстана 

Methodology of 

history, 

Historiography, 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 

 БП ТК Muz2221 Мұражайтану 3 4 Мұражайтану ғылыми пән ретінде. Тарихи Тарихи әдіснама, Қазақстан 



БД КВ 

BD EC 

Muz2221 

Mus2221 

 

Музееведение 

Museology 

  мұражай. Оның рөлі мен әлеуметтік 

қызметтері. Мұражай қорларын ғылыми 

ұйымдастыру. Мұражай қорларының жинағы. 

Мұражай қорларын сақтау. Мұражай 

экспозициясы. Сәулеттік-көркемдік шешім. 

Бұқаралық идеологиялық және тәрбие 

жұмысы. Тарихи мұражайлардың міндеттері. 

Курс предназначен для изучения музееведения 

как научной дисциплины. Исторический 

музей. Его роль и социальные функции. 

Научная организация фондов музея. 

Комплектование фондов музеев.. Хранение 

музейных фондов. Музейная экспозиция. 

Архитектурно-художественное решение. 

Массовая идейно-воспитательная работа. 

Задания исторических музеев. The course is 

designed to study museology as a scientific 

discipline. Historical Museum. Its role and social 

functions. Scientific organization of museum 

funds. Collection of museum funds .. Storage of 

museum funds. Museum exposition. Architectural 

and artistic solution. Mass ideological and 

educational work. Tasks of historical museums. 

Тарихнама, 

Қазақстан 

тарихының 

деректануы/Метод

ология истории, 

Историография, 

источниковедение 

истории 

Казахстана 

Methodology of 
history, 

Historiography, 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ  

BD EC 

OATTD222

2 

IIIСA2222 

HSSHCA 

2222 

Орталық Азия 

тарихының 

тарихнамасы мен 

деректануы 

Историография и 

источниковедение 
истории Центральной 

Азии  

Historiography and 

source study of the 

History of Central Asia 

2 4 Дереккөздер мен тарихи білімдер ғылыми пән 

ретіндегі деректану мәселелері. Орталық Азия 

тарихыының тарихнамасы мен 

деректануы туралы дерек көздері. Сыни 

талдаудың әдістері. Зерттеушінің      дерекпен  

жұмысының негізгі кезеңдері. Орталық 

Азия тарихындағы тарихи сипаттама.         

Сыни         талдаудың         әдістері. 

Зерттеушінің     тарихнамамен     жұмыс     

істеуінің негізгі кезеңдері. 

 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



Курс предназначен для изучения 

проблем источниковедения как  

научной дисциплины, источники и 

историческое познание. источники по истории 

Центральной Азии; основных этапов работы 

исследователя с источниками; источ-

никоведения Центральной Азии основных 

этапов работы исследователя с 

историографией истории Центральной Азии 

 

The course is designed to study the problems of 

source study as a scientific discipline, sources and 

historical knowledge. sources on the history of the 

Central Asia; methods of critical analysis; the 

main stages of the researcher's work with the 

source; source study of Central Asia 

historiography of the 

 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

QDIQT2224 

IFKDI2224 

HFKDI2224 

Қазақ дисапорасы 

мен 

ирредентасы 
қалыптасу тарихы 

История 

формирования 

казахской диспоры и 

ирреденты  

The History of the 

formation of the 

Kazakh diaspora and 

irridents 

2 4 Аталмыш курс Қазақ диаспорасы мен 

ирредентасы қалыптасу тарихы зерттейді. 

Студенттер білім алу барысында әр түрлі 

елдердегі қазақ диаспорасының тарихи және 

қазіргі заманғы мәселелерін зерттеу, қазақ 

мәдениетінің ұлттық және мәдени мұраларын 

сақтау мен дамытуға әртүрлі көмек көрсету, 

өмірдің көптеген салаларында жаңа 

шекаралардың қазақ диаспорасының өкілдерін 

ашуын зерттейді.  

Данной курс предназначен для изучение 

исторических и современных проблем 

казахских диаспор в разных странах, 

различная помощь им в сохранении и 

развитии национального и культурного 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 
Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



наследия казахской культуры. Студенты будут 

изучать открытие для представителей 

казахской диаспоры новых рубежей во многих 

отраслях жизнедеятельности.  

This course is designed to study historical and 

contemporary problems of the Kazakh diasporas 

in different countries, the various assistance to 

them in preserving and developing the national 

and cultural heritage of Kazakh culture, the 

discovery for representatives of the Kazakh 

diaspora of new frontiers in many sectors of life - 

all this has become one of the vectors of the 

country's foreign policy, finding its own national 

identity.  

 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

QQD2225  

SDK2225  

MDK2225 

Диаспорология 

ғылыми пән ретінде 

Диаспорология как 

научная дисциплина/  

Diasporology as a 

scientific discipline 

3 4 Бұл курс диаспорларды зерттейтін ғылымға 

арналған. Білім алушылар этникалық 

диаспораның пайда болу үдерістерін, оның 

негізгі көріністерін, басқа этникалық 

қауымдастықтардан ерекшелейтін басты 

ерекшеліктерді анықтады; жаңа тіршілік 

ортада жұмыс істейтін типологиясы, 

әлеуметтік маңыздылығы, алушы елдерде 

және донор елдерде орны мен рөлі және т.б. 

танысады.  

Данный курс предназначаен для изучение 

науку о диаспорах. Формирование 

диаспорологии как самостоятельной науки 

относится к концу ХХ века, в частности, ею 

занимались западные ученые, прежде всего 

американские. Наиболее полное отражение 

нашли Formation of diasporology as an 

independent science 

Аuthors conducted an extensive scientific 

analysis to determineessential characteristics of 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



ethnic diasporas and concretization semantic 

boundaries of the studied phenomenon. 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

GZTTA33

05 

TRMNI33

05 

TRMSR 

3305 

Ғылыми зерттеудің 

теориясы, тәжірибесі, 

әдістемесі  

Теория, практика, 

методология 

научного 

исследования  

Theory,practice, 

methodology of 
scientific research 

 

 

4 5 Тарихшыларға қоғамның қазіргі заманғы 

дамуы арқылы қойылған міндеттердің 

соншалықты күрделі болып табылуы, оларды 

шешу шығармашылық іздеуді, зерттеу 

дағдыларын қажет етеді. Осыған байланысты, 

қазіргі заманғы маман тек іргелі және арнайы 

білімнің қажетті көлеміне ғана емес, 

практикалық мәселелерді шығармашылық 

тұрғыда шешуге, олардың біліктілігін үнемі 
жетілдіріп, өзгеретін жағдайларға тез 

бейімделуге де белгілі дағдыларды иеленуі 

керек. Барлық осы қасиеттерді университетте 

қалыптастыру керек. Олар студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсене 

қатысуы арқылы беріледі. 

Курс предназначен для изучения задач, 

выдвигаемых современным развитием 

общества перед историками; овладения  

необходимой суммой фундаментальных и 

специальных знаний, определённых навыков 
творческого решения практических задач, 

повышения квалификации, адаптации к 

изменяющимся условиям, активное участие 

студентов в научно-исследовательской работе. 

The course is designed to study the tasks 

advanced by the modern development of society 

to historians; mastering the necessary amount of 

fundamental and special knowledge, certain skills 

of creative solutions to practical problems, 

improving skills, adapting to changing conditions, 

active participation of students in research work. 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы/ 

Қазақстанның 

ортағасырлар 

тарихы, 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы/ 

Древняя история 
Казахстана,  

Средневековая 

история 

Казахстана, Новая 

история 

Казахстана 

The ancient history 

of Kazakhstan, 

Medieval History of 

Kazakhstan, New 

History of 
Kazakhstan 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

TOA3304 

MPI3304 

MTH3304 

Тарихты оқытудың 

әдістемесі                  
Методика 

преподавания 

истории                           

Methods of teaching 

history 

 

4 5 Мазмұн тұрақты сипатқа ие емес, өйткені 

тарих ғылымы және оны оқыту әдістемесі 
үнемі даму үстінде. Негізгі түсініктер мен 

қағидалар тарихты оқыту әдістемесі туралы 

алғашқы түсініктерді береді; заманауи 

мұрағаттық технологиялардың негізгі 

дағдыларын береді. 

Курс предназначен для изучения основных 

Қосалқы тарихи 

пәндер, 
Педагогика, 

Психология, 

Тарихи софия, 

Тарихнама, 

деректану, Ежелгі 

және 

Қазақстан 

тарихы/Исто
рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



понятий и принципов методики обучения 

истории; овладения первичными навыками 

современных архивных технологий.  

The course is designed to study the basic concepts 

and principles of the methodology of teaching 

history; mastering the primary skills of modern 

archival technologies 

ортағасырдағы 

Қазақстан тарихы, 

Азияғ Африка 

елдерінің ежелгі 

тарихы, Еуропа, 

Америка елдерінің 

тарихы/ 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины. 
педагогика, 

психология, 

историософия, 

историография, 

источниковедение, 

история древнего 

и средневекового 

Казахстана, 

история стран 

Азии и Африки в 

древности,История 
стран Европы и 

Америки 

Auxiliary historical 

disciplines. 

pedagogy, 

psychology, 

historiosophy, 

historiography, 

source study, the 

history of ancient 

and medieval 
Kazakhstan, the 

history of Asian and 

African countries in 

antiquity, the 

history of Europe 

and America 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

QTZOTU 

3302 

KPIPIK33

02 

Қазақстан тарихын 

зерттеу мен 

оқытудың 

тұжырымдамалық 

4 5 Жалпы мәдени құзыреттілік. Кәсіптік 

құзыреттілік. Тарих пәнін оқытуда 

педагогикалық қызметтің негіздерін 

қолдануды, педагогикалық қызметті жобалау, 

ұйымдастыру және талдау қабілетін қолдану. 

Қосалқы тарихи 

пәндер, 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы, 

Қазақстанның 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 



CASTHK 

3302 

ұстанымдары/ 

Концептуальные 

подходы в изучении и 

преподавании 

истории Казахстана 

/Conceptual 

approaching in 

studying and teaching 

the history of 
Kazakhstan 

Курс предназначен для овладения 

общекультурными компетенциями; 

профессиональными компетенциями; умению 

применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории; 

умению проектировать, конструировать, 

организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность.  

The course is intended for mastering general 

cultural competences; professional competencies; 
the ability to apply the foundations of pedagogical 

activity in teaching history; the ability to design, 

design, organize and analyze pedagogical activity. 

ортағасыртарихы, 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы/ 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, 

Древняя история 

Казахстана, 

Средневековая 
история 

Казахстана, Новая 

история 

Казахстана 

Auxiliary Historical 

Disciplines, Ancient 

History of 

Kazakhstan, 

Medieval History of 

Kazakhstan, New 

History of 
Kazakhstan 

Kazakhstan 

 КП ТК 

ПД КВ  

PD EC 

KQQNN3

307 

OPNKO3

307 

FLNNS33

07 

Көшпелі қоғамның 

құқықтық 

нормаларының 

негіздері/ Основы 

правовых норм 

кочевого общества/ 

Fundamentals of the 

legal norms of nomadic 

society 

4 5 Мәдени құндылықтардың бірі, түркітілдес 

көшпелі өркениеттің жемісі мен мұрасы қазақ 

заңы болып табылады. Мыңжылдық тарихы 

бар қазақ заңы әдет-ғұрыптарды, дәстүрлерді 

және нормативтік активтердің пайдалы 

үлгілерін жартылай көшпелі қауымдастықтар 

жағдайына бейімдеген. 

Курс предназначен для изучения культурных 

ценностей, продукта и наследия 

тюркоязычной кочевой цивилизации, которым 

является казахское право. Имея тысячелетнюю 
историю, казахское право вобрало в себя 

обычаи, традиции и полезные модели 

нормативных активов, адекватных и 

приспособленных к условиям общежития 

полукочевых объединений.  

The course is designed to study the cultural 

values, product and heritage of the Turkic-

speaking nomadic civilization, which is Kazakh 

law. Having a thousand-year history, Kazakh law 

absorbed customs, traditions and useful models of 

Тарих, Құқық 

негіздері/ История, 

Основы права  

History, 

Foundations of Law 

Қазақстан 

тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 



normative assets adequate and adapted to hostel 

conditions of semi-nomadic associations. 

 КП ТК 

ПД КВ  

PD EC 

AQTKA3

306 

IIМDA33

06 

HSSMAM 

3306 

«Алаш» 

қозғалысының 

тарихнамасы, көзі, 

әдістемесі/ 

Историография, 

источниковедение, 

методология 

движения "Алаш"/ 

Historiography, source 

study, methodology of 

the Alash movement 

4 5 XIX-XX ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ 

интеллигенциясының шығу тарихын зерттеу; 

Қазіргі заманда қазақ интеллигенциясының 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін зерттеу; 

жаңа және қазіргі заманда қазақ 

интеллигенциясы өкілдерінің өмірі мен 

шығармашылығыг зерттеу.  

Курс предназначен для изучения истории  
движения "Алаш", зарождения казахской 

интеллигенции во второй половине  19-первой 

четверти 20 века; Изучение основных этапов 

формирования казахской интеллигенции в 

новейшее время; Изучение жизни и 

деятельности представителей казахской 

интеллигенции    нового и новейшего времени.  

The course is designed to study the history of the 

Alash movement, the birth of the Kazakh 

intelligentsia in the second half of the 19 th-first 

quarter of the 20th century; The study of the main 

stages of the formation of the Kazakh 
intelligentsia in modern times; Study of life and 

activity of representatives of the Kazakh 

intelligentsia of new and modern times. 

Жаңа заман 

Қазақстан тарихы/ 

Новая история 

Казахстана 

The modern History 

of Kazakhstan 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ  

BD EC 

ТОlk 3226 

IKr 3226 

LocH 

3226 

 

Тарихи өлкетану 

Историческое  

краеведение 

The Local History 

4 5 Тарихи өлкетану  атты курсы - тарихи, 

географиялық, статистикалық және басқа да 

фактілер мен туған жердің өткен және бүгінгі 

күнгі деректерінің үйлесімін зерттейді. 

Тақырыптың негізгі мақсаты әлеуметтік 

дамуды, белгілі бір өңірдің тарихын, сонымен 

қатар Қазақстанның тарихи тарихи-өлкетану 

тарихын, қоғамның және қоршаған ортаны 

географиялық, топонимикалық, экологиялық 
және демографиялық факторлармен 

байланыстыру тарихын және дамуын атап өту. 

Историческое краеведение - это предмет 

который изучает совокупность исторических, 

географических, статистических и иных 

фактов и сведений из прошлого и настоящего 

родного края.              

Основной целью предмета является освещение 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



не только общественного развития, истории 

определенного региона, но и история и 

развитие исторического краеведения 

Казахстана в целом, взаимосвязь общества и 

среды с географической, топонимической, 

экологической и демографической факторами. 

 Historical local history is a combination 

of historical, geographical, statistical and other 

facts and information from the past and the 

present native land. 
The main purpose of the subject is to highlight 

not only the social development, history of a 

particular region, but also the history and 

development of the historical local history of 

Kazakhstan as a whole, the relationship of society 

and the environment with geographic, toponymic, 

environmental and demographic factors. 

 БП ТК 

БД КВ  

BD EC 

TGeo 

3227 

IFeo 3227 

HGeo 

3227 

Тарихи   география  

Историческая  

география  

The Historical 

geography 

4 5 Тарихи өлкетану  атты курсы- тарихи, 

географиялық, статистикалық және басқа да 

фактілер мен туған жердің өткен және бүгінгі 

күнгі деректерінің үйлесімін зерттейді. 

Тақырыптың негізгі мақсаты әлеуметтік 
дамуды, белгілі бір өңірдің тарихын, сонымен 

қатар Қазақстанның тарихи тарихи-өлкетану 

тарихын, қоғамның және қоршаған ортаны 

географиялық, топонимикалық, экологиялық 

және демографиялық факторлармен 

байланыстыру тарихын және дамуын атап өту. 

Историческое краеведение - это предмет 

который изучает совокупность исторических, 

географических, статистических и иных 

фактов и сведений из прошлого и настоящего 

родного края. Основной целью предмета 
является освещение не только общественного 

развития, истории определенного региона, но 

и история и развитие исторического 

краеведения Казахстана в целом, взаимосвязь 

общества и среды с географической, 

топонимической, экологической и 

демографической факторами. 

Historical local history is a combination of 

historical, geographical, statistical and other facts 

and information from the past and the present 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 
Kazakhstan 



native land. The main purpose of the subject is to 

highlight not only the social development, history 

of a particular region, but also the history and 

development of the historical local history of 

Kazakhstan as a whole, the relationship of society 

and the environment with geographic, toponymic, 

environmental and demographic factors. 

 

 КП ТК 

ПД КВ  
PD EC 

QQQM33

08 

PKKS330

8 

LCKS330

8 

Қазақ қоғамының 

құқықтық мәдениеті 

/Правовая культура 

казахского социума/ 

Legal culture of the 

Kazakh society 

4 5 Аталмыш пән дәстүрлі Қазақ қоғамының 

құқықтық мәдениетін зерттеуге арналған Бқ\ұл 
пәнде Құқықтың мағынасын әлеуметтік 

бақылау құралы ретінде түсінуге тырысу үшін, 

регламенттің ұйғарымдары қоғамның әртүрлі 

түрлерінде жұмыс істеуін талдау қажет етеді. 

Бұл тек қоғамның барлық белгілі түрлерінде 

заңды деп санауға болатын нормаларды ғана 

емес, сонымен бірге қоғамның қарапайым 

нысандарының көрнекі материалдарының 

призмасы арқылы күрделі әлеуметтік 

құрылғыларда орын алатын құқықтық 

процестердің терең тамырларын көруге 

мүмкіндік береді. 
Данный курс предназначен для изучение 

правового культуры казахского социума. Этот 

курс позволит студентам проанализировать 

правовые системы наиболее развитых 

государств с точки зрения их исторического 

происхождения, то необходимо проследить их 

становление с того периода, когда условия 

жизни напоминали те, что характерны для 

обществ более ранних культур. Чтобы 

попытаться понять значение права как 

инструмента социального контроля, 
необходимо проанализировать, каким образом 

регулирующие предписания действуют в 

разных типах общества.  

This course is desgined to study the Legal culture 

of the Kazakh society. 

 To try to understand the meaning of law as an 

instrument of social control, it is necessary to 

analyze how regulatory prescriptions operate in 

different types of society. This will not only 

establish whether norms that can qualify as legal 

 Қазақстан 

тарихы  
Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



exist in all known types of society, but also 

provide an opportunity to see through the prism of 

visual material of simpler forms of society the 

deep roots of legal processes taking place in more 

complex social devices. 

 БП ТК  

БД КВ  

BD EC 

QET3230 

EIK3230 

EHK3230 

Қазақстанның 

экономикалық 

тарихы/ 

Экономическая 

история Казахстана 

Economic History of 

Kazakhstan 

3 6 

 

Бұл пән Қазақстанның экономикалық тарихы - 

Қазақстан тарихын және оның тарихи-

экономикалық даму үлгісін зерттейтін тарихи 

ғылым саласы. 

Аталмыш курста студенттер мемлекеттік, 
әкімшілік және экономикалық құрылымдарды 

әртүрлі тарихи дәуірге айналдыру мәселелерін 

қарастыру, Қазақстан экономикасының 

қалыптасуы мен даму сатыларын және оның 

тарихи-экономикалық даму заңдарын зерделеу 

зерттейді.  

Экономическая история Казахстана – это 

отрасль исторической науки, изучающая 

прошлое Казахстана и закономерности ее 

историко-экономического развития. 

В данном курсе студенты изучает переход 

нашей современного Казахстана с командно-
административной экономики к рыночным 

связям с многими сегодняшними 

противоречиями. Рассматрение вопросов  

трансформации государственных, 

административно-хозяйственных структур в 

разные исторические эпохи. 

 

The economic history of Kazakhstan is a branch 

of historical science that studies the past of 

Kazakhstan and the patterns of its historical and 

economic development. 
The transition of our modern Kazakhstan from a 

command-administrative economy to market 

relations with many of today's contradictions. 

Consideration of the issues of transformation of 

state, administrative and economic structures in 

different historical eras. The study of the stages of 

formation and development of the economy of 

Kazakhstan and the laws of its historical and 

economic development. 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 
Kazakhstan 



 БП ТК  

БД КВ  

BD EC 

ETar3231 

EIst3231 

EcoH3231 

Экологиялық тарих 

Экологическая 

история Ecological 

History 

2 6 Экологическая история — направление, 

возникшее на стыке социальной истории и 

наук о земле. В сфере ее внимания - общие 

проблемы взаимодействия социума и 

природы, и тематика, связанная с 

экологической историей отдельных регионов, 

влиянием природных катастроф на уклад 

жизни общества и его развитие, история 

изучения и освоения природных ресурсов, 

домашних и сельскохозяйственных животных, 
запахов, звуков, история нарративов о 

природе/Экологическая безопасность 

Республики Казахстана –  история 

возникновение ее и развитие.  

 

Экологиялық тарих-Әлеуметтік тарих пен жер 

туралы ғылымдар тоғысында пайда болған 

бағыт. Оның назар аударуы аясында – қоғам 

мен табиғаттың өзара іс-қимылының жалпы 

мәселелері және жекелеген өңірлердің 

экологиялық тарихымен, табиғи апаттардың 
қоғам өмірінің түзілуіне және оның дамуына 

ықпалымен байланысты тақырыптар, табиғи 

ресурстарды, үй және ауыл шаруашылық 

жануарларын, иістерді, дыбыстарды зерттеу 

және игеру тарихы, табиғат туралы нарратив 

тарихы/ Қазақстан Республикасының 

экологиялық қауіпсіздігі-оның пайда болуы 

және дамуы тарихы. 

 

Environmental history is a direction that emerged 

at the intersection of social history and earth 
Sciences. In the sphere of its attention - the 

General problems of interaction between society 

and nature, and topics related to the 

environmental history of individual regions, the 

impact of natural disasters on the way of life of 

society and its development, the history of the 

study and development of natural resources, 

domestic and farm animals, smells, sounds, the 

history of narratives about nature/ Environmental 

security of the Republic of Kazakhstan – the 

history of its origin and development. 

  



 

 КП ТК  

ПД КВ  

PD EC 

 

DQQTD3

309 

IITKO330

9 

HSSTKS 

3309 

Дәстүрлі қазақ 

қоғамының 

тарихнамасы мен 

деректануы 

Историография и 

источниковедение 

традиционного 

казахского общества 

Historiography and 

source study of 

traditional Kazakh 

society 

3 6 Аталмыш пән Дәстүрлі қазақ қоғамының 

тарихнамасы мен деректануды зерттеуге 

арналған. Ұлттық тарих ғылымының өзекті 

мәселелері туралы айта отырып, Қазақстан 

тарихын бастапқы зерттеудің қазіргі жай-

күйіне тоқтала алмайды.  
Историография и источниковедение 

традиционного казахского общества изучает   

актуальные проблемы в отечественной 

исторической науки, и  современное 

состоянии источниковедения истории 

Казахстана.  

The course is designed to study Historiography 

and source study of traditional Kazakh society. 

Speaking about the actual problems of national 

historical science, one cannot but touch upon the 

issue of the current state of source studies of the 
history of Kazakhstan.  

 

 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 

 КП ТК  

ПД КВ  

PD EC 

QQZDT 

3311 

DIKNV 

3311  

DHMK 

3311 

Қазақстанның қазіргі 

заман демографиялық 

тарихы 

Демографическая 

история Казахстана в 

новейшее время The 

Demographic history 

of modern 

Kazakhstan  

3 6 Бұл пәнде студенттер Жаңа замандағы 

Қазақстанның демографиялық дамуын 

зерттейді. Пәннін мақсаты:  Халықтың өсімі

 түрлері. Қазақстандағы 

демографиялық жағдай. Демографиялық апат 

және оның Қазақстандағы        зардаптары. 

Қазақстандағы тыңайған жерлерді игеру мен 

өнеркәсіптік құрылыс кезінде демографиялық 

үдерістер.               Тәуелсіз  Қазақстандағы 

этнодемографиялық        жағдай        және        

оның трансформациясының негізгі бағыттары. 

ХХІ ғасырдағы     демографиялық саясаттың     

негізгі бағыттарын студенттерге оқыту./ 

Курс предназначен для изучение 

типов воспроизводства населения.     

Демографическая ситуация в  Казахстане.  

Демографическая катастрофа       и ее 

последствия в Казахстане. Депортации      

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



репрессированныхнародови эвакуация       

населения в демографическом контексте          

республики.          Демографические процессы 

в Казахстане в период освоения целинных          

земель и промышленного строительства. 

Этно-демографическая ситуация суверенном 

Казахстане и основные направления ее 

трансформации.  Основные направления 

демографической политики в XXI веке. / 

The course is designed to study the types of 
population reproduction. Demographic situation 

in Kazakhstan.Demographic catastrophe andits 

consequences     in Kazakhstan. 

Deportation     of repressed peoples and 

evacuation of the population in the demographic      

context      of      the      republic. Demographic 

processes in Kazakhstan during the development     

of     virgin     lands     and     industrial 

construction.      Ethno-demographic      situation      

in sovereign Kazakhstan and the main directions 

of its transformation.   

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

QKh3315 

KKh3315 

KHha 

3315 

Қазақ хандығы (XV-

XIX вв.) 

Казахское ханство в 

XV-XIX вв. Kazakh 

Khanate in XV-XIX 

cent. 

 

2 6 Аталмыш пән Қазақ хандығы (XV-XIX ғғ.)  

хандықтарын зерттеуге арналған. Студенттер 

білім алу барысында жаһандану дәуірінде 

ұлттық құндылықтарды сақтау 

маңыздылығын, Қазақ хандығы қалыптасқан 

сәттен бастап қазақстандықтар 550 жыл 

толғанын туралы талдау жасайды. Дегенмен, 

бүгінгі күні бұл маңызды тарихи іс-әрекетке 

қайта оралу артық болмайды: ұлы өткенді 

білетін болсаңыз, сіз өз еліңізді жаңғыртуға 

және оны даңқтауға тырысады 

Курс предназначен для изучение Казахское 

ханство в XV-XIX вв.. Не так давно 

казахстанцы отмечали 550-летие с момента, 

когда произошло образование Казахского 

ханства. Однако и сегодня не лишним будет 

вернуться к этому важнейшему историческому 

акту: когда знаешь о великом прошлом, 

стремишься возродить свою страну и 

Қазақстанның 
ортағасыр тарихы 

Средневековая 

история Казах-

стана/History of 

Middle Ages of 

Kazakhstan 

Қазақстан 
тарихы  
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Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



прославить ее. 

Территория современного Казахстана — это 

земли, на которых в XV веке было создано 

Казахское ханство. Главные причины, которые 

привели к объединению казахов в 

государство, — распад Узбекского ханства и 

Могулостана (Золотой Орды). Эти события 

происходили в 1465–1468 годах. Однако 

неверно считать, что это было первое 

казахское государственное объединение. 

This course brings information to students about 

Kazakh Khanate in XV-XIX cent. 

The territory of modern Kazakhstan is the land on 

which the Kazakh Khanate was established in the 

15th century. The main reasons that led to the 

unification of the Kazakhs into the state were the 

disintegration of the Uzbek Khanate and 

Mongulostan (Golden Horde). These events took 

place in the years 1465-1468. However, it is 

incorrect to assume that this was the first Kazakh 

state association. 

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

OAKh331

6 

KhTcA33

16 

KhCA331

6 

Орталық Азия 

хандықтары  

Ханства в 

Центральной Азии  

The Khanate in Central 

Asia 

2 6 Аталмыш пән Орталық Азия хандықтарын 

зерттеуге арналған. Студенттер білім алу 

барысында моңғол шапқыншылығы, ал одан 

әрі — Тимурдың жорықтары Орталық 

Азияның саяси картасын айтарлықтай 

өзгертті. XV-XVI ғасырларда Тимуридтердің 

державасы жоғалады. Оның орнына жергілікті 

әулеттер, соның ішінде Шыңғыс ұрпақтары 

бақарған мемлекеттер келегенін зерттейді. 

Курс предназначен для изучение Ханства в 

Центральной Азии.  Студенты будут изучать 

монгольские завоевания, а в дальнейшем — 

походы Тимура существенно изменили 

политическую карту Центральной Азии. На 

рубеже XV — XVI вв. исчезает держава 

Тимуридов. Ей на смену приходят 

государства, во главе которых стоят местные 

 Қазақстан 
тарихы  
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династии, в том числе из Чингисидов. 

This course brings information to students about 

Khanates in Central Asia. The Mongol conquests 

and, later on, the campaigns of Timur 

significantly changed the political map of Central 

Asia. At the turn of the XV - XVI centuries. 

Timurid power disappears. It is being replaced by 

states headed by local dynasties, including those 
from Chinggisids.  

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

СИИ3228 

ИСТ3228 

SII3228 

Империялардың 

салыстырмалы 

тарихы/ 

Сравнительная 

история Империи/ 

Comparative history of 

the Empire. 

 

 

4 6 Империя тұжырымдамаларының мемлекеттік 

құрылымдар мен тарихи зерттеулерде пайда 

болуы. Империялардың олардың жұмыс істеу 

тұрғысынан салыстырмалы түрде талқылануы 

мен олардың концептуализациясы. Азиядағы 

отаршылдық саясатты салыстырмалы талдау 

үшін заманауи отарлық империялар. 

Курс предназначен для изучения создания 

концептов империи в государственных 

образованиях; сравнительного обсуждения 

империй с точки зрения их 
функционирования, так и с точки зрения их 

концептуализации; модерновых колониальных 

империй для сравнительного анализа их 

колониальной политики в Азии. 

The course is designed to study the creation of the 

concepts of the empire in state formations; a 

comparative discussion of empires in terms of 

their functioning, and in terms of their 

conceptualization; modern colonial empires for a 

comparative analysis of their colonial policies in 

Asia. 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы, Греция 

және Рим тарихы, 

Ортағасырлар 

тарихы, Шығыс 

елдерінің тарихы/ 

Новая история 

Казахстана, 

История Греции и 

Рима, История 
средних веков, 

История стран 

Востока 

New History of 

Kazakhstan, History 

of Greece and 

Rome, History of 

the Middle Ages, 

History of the East 
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 БП ТК 

БД КВ 
BD EC 

MTQR3229 

IKTKR3229 
HCTKR 

3229 

Мәдени трансфер 

тарихы: Ресей және 
Қазақстан (XIX 

ғасыр) 

История культурных 

трансферов: Россия и 

Казахстан (XIX век) 

History of cultural 

transfers: Russia and 

Kazakhstan (XIX 

2 6 Трансфер тарихын зерттеу тарихи 

зерттеулердің ең қарқынды дамып келе жатқан 
тарихи зерттеу бағыттарының бірі. Пәннің 

мазмұнын зерделеу адамдардың өмірлік 

тәжірибесінің трансфері шеңберіндегі 

ғылыми-зерттеу жұмысында қолдануға 

қажетті іргелі теориялық білімнің 

қалыптасуына ықпал етеді. Ерекше назар 

аударарлық жағдай бейімделу үрдістеріне, 

өзара ықпалдасуына және әртүрлі 

Новая история 

Казахстана, The 
new history of 

Kazakhstan, 

Қазақстан 

тарихы/ 
Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 



century) 

 

 

 

мәдениеттердің адамдарының тәжірибесін 

өзара байланыстыруға бағытталған. Курс 

әдістемелік және ғылыми мәдениетті 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курс предназначен для изучения истории 

трансферов как одного из наиболее 

интенсивно развивающихся направлений 

исторических исследований; трансфера опыта 

жизнедеятельности людей; процессов 

адаптации, взаимовлияния и 
взаимозаимствования опыта людей разных 

культур.  

The course is designed to study the history of 

transfers as one of the most intensively 

developing areas of historical research; transfer of 

experience of people's life; processes of 

adaptation, mutual influence and reciprocity of 

the experience of people of different cultures. 

 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SHEMDT 

3309 

ZSII 3309 
FCSHAKTD 

3309 

Шетелдік 

мемлекеттер:  

деректері  және 
тарихнамасы/ 

Зарубежные страны: 

источники и 

историография 

Foreign countries: 

sources and 

historiography  

3 6 Дереккөздер мен тарихи білімдер ғылыми пән 

ретіндегі деректану мәселелері. Ежелгі дәуір 

және орта ғасыр тарихы туралы дерек көздері. 
Сыни талдаудың әдістері. Зерттеушінің 

дерекпен жұмысының негізгі кезеңдері. Азия 

мен Африка елдеріндегі деректануы. Қазіргі 

заманның материалдары. Шет елдердің 

статистикалық материалдары. Заңнамалық 

актілер және дипломатиялық материалдар. 

Мерзімді басылымдар. Шетелдік тұлғалардың 

естеліктері. Тарихнамалық мәселелер. Ежелгі 

дүние және орта ғасыр тарихындағы тарихи 

сипаттама. Сыни талдаудың әдістері. 

Зерттеушінің тарихнамамен жұмыс істеуінің 
негізгі кезеңдері. Азия және Африка елдерінің 

тарихын тарихнамасы. 

Курс предназначен для изучения проблем 

источниковедения как научной дисциплины, 

источники и историческое познание. 

источники по истории Древнего мира и 

средних веков; методов критического анализа; 

основных этапов работы исследователя с 

источником; источниковедения стран Азии и 

Африки; материалов новейшего времени;  

Деректану,Азия 

Африка елдерінің 

тарихы, Еуропа 
және америка 

елдерінің жаңа 

және қазіргі заман 

тарихы, Тарихи 

үдерістер және 

тарихи таным 

теориясы, Ғылыми 

зерттеудің теория 

және практикасы, 

Қосалқы тарихи 

пәндер/ 
История 

Казахстана 

Источниковедение

, история стран 

Азии и Африки, 

новая и новейшая 

история стран 

Европы и 

Америки, Теория 

исторического 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 
Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



статистики зарубежных стран; 

законодательных актов и дипломатических 

материалов; периодической печати; мемуаров 

зарубежных деятелей; проблем 

историаграфии; историаграфии по истории 

Древнего мира и средних веков; методов 

критического анализа; основных этапов 

работы исследователя с историографией; 

историографии истории стран Азии и Африки.  

 
The course is designed to study the problems of 

source study as a scientific discipline, sources and 

historical knowledge. sources on the history of the 

Ancient World and the Middle Ages; methods of 

critical analysis; the main stages of the 

researcher's work with the source; source study of 

Asian and African countries; materials of the 

newest time; statistics of foreign countries; 

legislative acts and diplomatic materials; 

periodical press; memoirs of foreign figures; 

problems of historicalography; historicalography 
on the history of the Ancient World and the 

Middle Ages; methods of critical analysis; the 

main stages of the researcher's work with 

historiography; historiography of the history of 

the countries of Asia and Africa. 

процесса 

исторического 

познания, Теория 

и практика 

научного 

исследования, 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

History of 
Kazakhstan 

Source Studies, 

History of Asian 

and African 

Countries, New and 

Contemporary 

History of Europe 

and America, 

Theory of the 

Historical Process 

of Historical 
Cognition, Theory 

and Practice of 

Scientific Research, 

Auxiliary Historical 

Disciplines 

 KП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

DQQBI3314 

IBTKO3314 

IBTKS3314 

 

Дәстүрлі қазақ 

қоғамындағы билер 

институты/ 

Институт биев в 

традиционном 

казахском обществе/   

Institute of Biys in 
Traditional Kazakh 

Society 

2 6 Қазақ халқының құқықтық мәдениеті 

тарихының негізгі мәселелері: оның шығу тегі 

мен мәні, құқықтық мәдениеттің сипаты және 

оның негізгі элементтері, құқықтық және 

материалдық мәдениеттің байланысы; 

құқықтық мәдениет құрылымы және негізгі 

құқықтық антропологиялық мектептер. 
 

Курс предназначен для изучения основных 

вопросов истории правовой культуры 

казахского народа: происхождения и 

сущности института биев в традиционном 

казахском обществе, проблем природы 

правовой культуры и ее основных элементов, 

вопросов соотношения правовой и  и 

материальной культуры; структура правовой 

культуры и основных юридических 

Қазақстанның 

ортағасыр тарихы/ 

Средневековая 

история 

Казахстана/ 

Medieval history of 

Kazakhstan / 

Қазақстан 

тарихы/ 

Истории 

Казахстана/ 

History of 

Kazakhstan 



антропологических школ. 

  

The course is designed to study the main issues of 

the history of the legal culture of the Kazakh 

people: the origin and essence of the institute of 

biys in traditional Kazakh society, the problems 

of the nature of legal culture and its basic 

elements, the issues of correlation of legal and 

material culture; structure of legal culture and 

basic legal anthropological schools. 

 KП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

QQAQ3312 

SSKO3312 

SSKS3312 

Қазақ қоғамының 

әлеуметтік 

құрылымы/ 

Социальная 

структура казахского 

общества /                                                      

  The social structure of 

the Kazakh society 

2 6 Курс қазақ қоғамындағы әлеуметтік 

қатынастардың мәнін және механизмдерін 

зерттеуге және қазақ қоғамының құрылымын 

тарихи даму динамикасына қарайды. 

Курс направлен на изучение сущности и 

механизмов социальных отношений в 

казахском обществе и рассматривает 

структуры казахского общества в динамике 

исторического развития. 

The course is aimed at studying the essence and 

mechanisms of social relations in the Kazakh 

society and considers the structures of the Kazakh 
society in the dynamics of historical development. 

Ежелгі дүние 

тарихы, 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы, 

Ортағасырлар 

тарихы, 

Деректану/ 

История древнего 

мира, Древняя 

история 

Казахстана,Истори

я средних веков,  
Источниковедение 

History of the 

Ancient World, 

Ancient History of 

Kazakhstan, History 

of the Middle Ages, 

Source study 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ZZQDD 

3310 

DRKNV 

3310 

DDKMT 
3310 

Жаңа замандағы 

Қазақстанның 

демографиялық 

дамуы/ 

Демографическое 
развитие Казахстана в 

новое время/  

Demographic 

development of 

Kazakhstan in modern 

times 

3 

 

 

6 Зерттеу нысаны - адамзат дамуы қоғамдық-

тарихи үдерісіндегі  органикалық бөлігі - 

демографиялық тарих. Тарихи демография 

демография ғылымындағы секілді үдерістер 

мен құбылыстарды тұтастай қарастырады, 
бірақ оларды тарихи ретроспективада 

зерттейді. Халық санағының және оның 

Қазақстан халқының демографиялық дамуына 

әсерін зерттеу. Облыстардың, өңірлердің 

қалалық және ауылдық тұрғындарының саны, 

ұлттық, жыныстық, жастық құрамы, сондай-ақ 

Қазақстан халқының көші-қон қозғалысы 

қарастырылады. Басқа пәндермен байланысы 

Тарихи 

демография, 

Демография, 

Статистика, 

Қазақстанның 
жаңа заман 

тарихы, 

Саясаттану, 

дінтану/ 

Историческая 

демография, 

демография, 

статистика,  

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 
Kazakhstan 



қарастырылады. 

Курс предназначен для изучения 

демографической истории, части 

общественно-исторического процесса 

развития человечества. Историческая 

демография изучает те же процессы и явления, 

что и демографическая наука в целом, но в их 

историческом ретроспективе. Изучение 

переписи населения и его влияния на 

демографическое развитие населения 
Казахстана. Рассматриваются численность, 

национальный, гендерный, половозрастной 

состав городского и сельского населения 

регионов, областей, а также миграционные 

движения населения Казахстана. Соотношение 

с другими дисциплинами.  

The course is designed to study the demographic 

history, part of the socio-historical process of 

human development. Historical demography 

studies the same processes and phenomena as 

demographic science in general, but in their 
historical retrospect. Study of the population 

census and its impact on the demographic 

development of the population of Kazakhstan. 

The number, national, gender, sex and age 

composition of urban and rural population of 

regions, regions, as well as migration movements 

of the population of Kazakhstan are considered. 

Correlation with other disciplines. 

политология, 

религиоведения, 

новая история 

Казахстана 

Historical 

demography, 

demography, 

statistics, political 

science, religious 

studies, a new 
history of 

Kazakhstan 

 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

QQZT4234 

NIK4234 

MHK4234 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы                              

Новейшая история 

Казахстана  /                        
Modern history of 

Kazakhstan 

3 7 Курс Ресей патшалығының құлдырауын, 

Қазан революциясы және Кеңес өкіметін 

құрылуын (1917-1920) КСРО-ның 1991 жылғы 

тамыз-желтоқсан айларындағы нақты 
құлдырауы мен 1991 жылғы 16 желтоқсандағы 

тәуелсіздік жарияланғаннан бастап бүгінгі 

күнге дейінгі Қазақстан тарихының кезеңдерін 

қамтиды және егеменді, демократиялық 

Қазақстан Республикасының қалыптасуымен 

сипатталады. 

Курс предназначен для изучения истории 

Казахстана со времени свержения царизма, 

Октябрьской революции и установления 

Советской власти (1917-1920) до фактического 

Қазақстанның 

ежелгі 

тарихы,Қазақстанн

ың ортағасырлар 
тарихы, Ежелгі 

дүние тарихы, 

Ортағасырлар 

тарихы, 

Шетелдер тарихы, 

Саясаттану,Этноло

гия, Дінтану, 

Археология, 

Философия/ 

древняя история 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H
istory of 

Kazakhstan 



распада СССР (август-декабрь 1991 г.), 

провозглашения независимости 16 декабря 

1991 г. до настоящего времени и 

характеризуется становлением Республики 

Казахстан как суверенного, демократического 

правового государства.  

The course is designed to study the history of 

Kazakhstan since the overthrow of tsarism, the 

October Revolution and the establishment of 

Soviet power (1917-1920) to the actual collapse 
of the USSR (August-December 1991), the 

proclamation of independence on December 16, 

1991 to the present day and characterized by the 

formation of the Republic of Kazakhstan as a 

sovereign, democratic legal state. 

Казахстана, 

средневековая 

история 

Казахстана, новая 

история 

Казахстана, 

история древнего 

мира, история 

средних веков, 

новая история 
зарубежных стран, 

этнология, 

политология, 

религиоведение, 

археология, 

философия. 

the ancient history 

of Kazakhstan, the 

medieval history of 

Kazakhstan, The 

modern History of 
Kazakhstan, the 

history of the 

ancient world, the 

history of the 

Middle Ages, a new 

history of foreign 

countries, 

ethnology, political 

science, religious 

studies, archeology, 

philosophy. 

 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 

QDTT4319 
IDKL4319 

HKDP4319 

Қазақстан 
дипломатиясының 

тарихы тұлғаларда/ 

История дипломатии 

Казахстана в лицах 

History of 

Kazakhstan's 

Diplomacy in Persons 

3 7 Бұл пән еліміздің мемлекеттілігін құру мен 
нығайтудағы дипломатиялық қызмет рөлін 

зерттейді.  

Курс предназначен для изучения роли 

дипломатической службы в строительстве и 

укреплении государственности нашей 

республики.  

The course is intended to study the role of the 

diplomatic service in building and strengthening 

the statehood of our republic. 

Тарихи әдіснама, 
Тарихнама, 

Қазақстан 

тарихының 

деректануы/Метод

ология истории, 

Историография, 

источниковедение 

истории 

Казахстана 

Methodology of 

Қазақстан 
тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



history, 

Historiography, 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

GZHQQ 

4105 

SGTK4105 

SGKT4105 

 

ГУЛАГ жүйесі және 

Қазақстан қасіреті/ 

Система ГУЛАГА и 

трагедия Казахстана  

 The Gulag system and 
the tragedy of 

Kazakhstan                                          

                                   

3 7 20-шы ғасырдың 30-50-ші жылдарындағы 

Қазақстан тарихы кезеңін қамтиды. Оқу пәні 

студенттердің КСРО кезеңінде Коммунистік 

партияның топтық-әкімшілік, тоталитарлық 

саясатының мәнін туралы білім жүйесін 
қалыптастыруға бағытталған. ГУЛАГ, 

КАРЛАГ, АЛЖИР, СТЕПЛАГ 

Курс предназначен для изучения периода 

истории Казахстана с  30-50–е годы XX в. 

Учебная дисциплина направлена на 

формирование у студентов системы знаний о 

сущности командно-административной, 

тоталитарной политики Коммунистической 

партии, правящей в период существования 

СССР. ГУЛАГ, КАРЛАГ, АЛЖИР, СТЕПЛАГ. 

The course covers the period of the history of 

Kazakhstan from the 30-50s of the XX century. 
The discipline is aimed at forming a system of 

knowledge among students about the essence of 

the command-administrative, totalitarian policy of 

the Communist Party, ruling during the existence 

of the USSR. 

GULAG, CARLAG, ALGIR, STEPLAG. 

Тарихи әдіснама, 

Тарихнама, 

Қазақстан 

тарихының 

деректануы/Метод
ология истории, 

Историография, 

источниковедение 

истории 

Казахстана 

Methodology of 

history, 

Historiography, 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 
Kazakhstan 

 БП ТК  

БД КВ  

BD EC 

ZT4232 

II 4232 

IH4232 

Зияткерлік тарих 

Интеллектуальная 

история 

Intellectual history 

3 7 Зияткерлік тарих - адам қызметінің 

салаларының бірі - шығармашылық және 

интеллектуалды, мәдениет, өмірбаяны және 

олардың тасымалдаушыларының әлеуметтік-

мәдени ортасы, оның ішінде оның шарттары, 

формалары мен нәтижелері арқылы тарихи 
аспектілерді зерттейтін тарихи пән. Курс ХІХ-

ХХ ғғ. Қазақстан тарихындағы ұлттық 

элитаның қалыптасуы мен жұмыс істеуінің 

тарихи негіздерінің бірыңғай жүйесі ретінде 

анықталды. және оның бағдарлары. 

Интеллектуальная история – историческая 

дисциплина, изучающая исторические аспекты 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



одной из сфер человеческой деятельности – 

творческую и интеллектуальную, через 

культуру, биографию и социокультурное 

окружение их носителей, включая ее условия, 

формы и результаты. В курсе было определен 

предмет изложения как единая система 

исторических основ формирования и 

функционирования национальной элиты в 

истории Казахстана ХІХ-ХХ вв. и ее 

ориентиры.  

Intellectual history is a historical discipline that 

studies the historical aspects of one of the spheres 

of human activity - creative and intellectual, 
through the culture, biography and social and 

cultural environment of their carriers, including 

its conditions, forms and results. The course was 

defined subject matter as a single system of 

historical foundations of the formation and 

functioning of the national elite in the history of 

Kazakhstan XIX-XX centuries. and its landmarks.  

 БП ТК  

БД КВ  

BD EC 

KZKT4233 

FSKI4233 

FFKI4233 

Қазақ 

зиялыларының 

тағдыры  

Судьбы 

казахской 

интеллигенции 
Fate of Kazakh 

intellectuals 

2 7 Қазақ интеллигенциясының қалыптасуы мен 

тағдыры - қазақ интеллигенциясының 

қалыптасу тарихын зерттеуге арналған курс. 

Бұл курс 19-шы және 20-шы ғасырдың бірінші 

жартысында қазақстандық қоғамның рухани 

өміріндегі интеллигенцияның рөлін зерттейді. 
Ең көрнекті тұлғалар мысалында, қазақ 

интеллигенциясының өкілдері, 

«интеллигенция және билік» саласында 

күрделі қатынастар қарастырылады. 

Формирование и судьбы казахской 

интеллегенции - это курс, предназначенный 

для изучения истории формирования 

казахской интеллигенции. Этот курс изучает 

роль интеллигенции в духовной жизни 

казахстанского общества в конце 19-первой 

половине 20 в. На примере наиболее ярких 
личностей, представителей казахской 

интеллигенции рассматриваются сложные 

взаимоотношения в сфере «интеллигенция и 

власть». 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 



The formation and fate of the Kazakh 

intelligentsia is a course designed to study the 

history of the formation of the Kazakh 

intelligentsia. This course studies the role of the 

intelligentsia in the spiritual life of Kazakhstan’s 

society at the end of the 19th and the first half of 

the 20th century. On the example of the most 

prominent personalities, representatives of the 

Kazakh intelligentsia, the complex relationships 

in the sphere of “intelligentsia and power” are 
considered. 

 КП ТК  

ПД КВ  

PD EC 

TDa4320 

ENez4320 

EInd4320 

Тәуелсіздік Дәуірі 

Эра Независимости 

The Era of 

Independence 

2 7 Аталмыш пән студенттерге  ҚР Президенті 

Н.А.Назарбаевтың «Тәуелсіздік Дәуірі» 

туралы еңбегіне талдау жасаға мүмкіндік 

береді.  Студенттер қазақ халқына, олардың 

мәдениетіне және тіліне қатысты тарихи 

әділеттілікті қалпына келтіруін және қазақтар 

мемлекет құрушы мемлекет, мемлекеттің 

тағдыры үшін ерекше жауапкершілікті 

сезінеді. 

Данный курс предназначен для изучение труд 

Президента РК Назарбаева Н.А. «Эра 

независимости». Студенты ознакомятся  с тем 

как было восстановлено историческая 

справедливость в отношении к казахскому 

народу, его культуре и языку. Казахи – 
государствообразующая нация, на ней лежит 

особая ответственность за судьбу государства.  

Students will study the the book of President of 

Republic of Kazakhstan “The era of 
independence”. Students will understand the 

Kazakhstan's identity and Kazakhstani patriotism, 

equality of citizens before the Law, regardless of 

ethnicity - these are the foundations of our civil 

world. We have restored historical justice in 

relation to the Kazakh people, their culture and 

language. The Kazakhs are a state-forming nation, 

it has a special responsibility for the fate of the 

state. 

 Қазақстан 

тарихы  

Истории 

Казахстана 

History of 

Kazakhstan 
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Қытай тарихы (XX 

ғғ.) 

История Китая (ХХ 

вв)  

History of China (XX 

centuries) 

 

 

2 7 Қытайдағы манчжур режимі. Қытайдағы 

феодалдық дағдарыс. Қытайды жартылай 

отарлық елге айналдыру. Манчжур режимінің 

дағдарысы. Реформалау саясаты. 1911-1913 

жылдардағы Синьхай революциясы. Манчжур 

әулетінің соңы. XX ғасырдың 20-30 

жылдарындағы Қытайдағы ішкі саяси және 

халықаралық жағдай. Жапон агрессиясына 

қарсы күрес. ҚХР дың құрылуы. Билік үшін 
күрес. Маоистік саясаттың пайда болуы мен 

маңызы. Қытайдағы саяси күрес. Дэн Сяопин. 

Қытайдың экономикалық реформаларының 

ерекшелігі. Қазіргі Қытайдың негізгі 

мәселелері. Ху Цзыньтао. ҚХР-ның 

интеграциялық процестерге қатысуы. 

Курс предназначен для изучения режима 

манчжурского господства в Китае. Кризис 

феодального Китая. Превращение Китая в 

полуколониальную страну. Кризис 

манчжурского режима. Политика реформ. 

Синьхайская революция 1911-1913 гг. Конец 
маньчжурской династии. Внутриполитическре 

и международное положение в Китае в 20-30 

гг ХХ в. Борьба с японской агрессией. 

Образование КНР. Борьба за власть. Истоки и 

сущность маоисткой политики. Политическая 

борьба в Китае. Дэн Сяопин. Специфика 

экономических реформ КНР. Основные 

проблемы современного Китая. Ху Цзыньтао. 

Участие КНР в интеграционных процессах. 

The course is designed to study the Manchu 

regime in China. The crisis of feudal China. The 
transformation of China into a semi-colonial 

country. Crisis of the Manchurian regime. Reform 

policy. Xinhai Revolution of 1911-1913. The end 

of the Manchu dynasty. Internal political and 

international situation in China in the 20-30s of 

the XX century. The fight against Japanese 

aggression. Education of China. Struggle for 

power. The origins and essence of the Maoist 

policy. Political struggle in China. Deng 

Xiaoping. Specificity of China's economic 

Еуропа, Америка 

елдерінің жаңа 

заман тарихы, 

Азия, Африка 

елдерінің жаңа 

және қазіргі заман 

тарихы, Қазақстан 

тарихы, Шығыс 

және Батыс 
елдерінің жаңа 

және қазіргі заман 

тарихы 

Историческая 

демография, 

демография, 

статистика, 

политология, 

религиозные 

исследования, 

новая история 

Казахстана 
Historical 

demography, 

demography, 

statistics, political 

science, religious 

studies, a new 

history of 

Kazakhstan 

Қазақстан 

тарихы/Исто

рии 

Казахстана/H

istory of 

Kazakhstan 



reforms. The main problems of modern China. Hu 

Jintao. Participation of the PRC in the integration 

processes. 

 Пән аралық (басқа білім беру бағдарламалары үшін) / Междисциплинарные (для других образовательных программ) / 

 Interdisciplinary Component (for other education programs) 

          

 

 

 
 


