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4 

БП/МП 

БД/ОК 

BD CC 

Psi 5204 

Psi 5204 
Psi 5204 

Психология 

Психология 
Psychology 

2 1 Жоғары білімді, ауқымды дүниетаным мен 

мәдениетті тұлғаны қалыстастыруға ықпал 
етуші әлеуметтік-педагогикалық пәндер 

бойынша базалық білімдерді меңгеруі, кәсіби-

педагогикалық қызметті жетілдіруге және 

дамытуға қабілетті игеруі. 

 

Курс направлен на
 овладение базовыми знаниями 

в области социально-педагогических 

дисциплин, способствующих формированию 
высокообразованной личности, с широким 

кругозором и культурой мышления, быть 

способным к совершенствованию и развитию 

профессионально-педагогической 
деятельности 

The course is aimed at mastering the basic 

knowledge in the field of social and pedagogical 

disciplines that contribute to the formation of a 
highly educated personality, with a broad outlook 

and a culture of thinking, to be able to improve 

and develop professional and pedagogical activity 

  

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы Кафедра 

социальной 

педагогики и 

самопознания 

Department of Social 

Pedagogy and Self-

knowledge 

 

 

 

 

 

 
 

1 

БП/МК 

БД/ОК 

BD CC 

IFN 5201 

IFN 5201 

IFN 5201 

Ғылым тарихы және 

философиясы/ 

История и 
философия 

науки/History and 

philosophy of science 

2 2 

 

Кәсіби және дүниетанымдық ой-өрісін 

кеңейтуге        септігін тигізетін        ғылым 

философиясы мен тарихы саласындағы негізгі 
білімдерді меңгеру; ғылымның даму тарихы, 

ғылыми мәселелерді философиялық тұрғыдан 

түсіну       ерекшеліктерін        білу;        Ғылыми 
мәселелер талдауын сын тұрғысынан ой 

елегінен         өткізуге         және         пәнаралық 

байланыстарын анықтауға мүмкіндік беретін 

әмбебап ойлау дағдыларын игеру. 
 

Курс направлен на приобретение 

фундаментальных знаний в области истории и 

философии науки,           способствующих 
расширению            профессионального и 

  

 

 

 

Философия 
кафедрасы 

Кафедра 

философии 
Department of 

Philosophy 
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      мировоззренческого кругозора; знать историю 

развития науки, специфику философского 

понимания научных проблем; 
сформировать навыки универсального

 мышления, что позволит 

критически переосмыслить анализ научных          
проблем          и обнаружить 

междисциплинарные связи. 
 

The course is aimed at acquiring fundamental 

knowledge in the field of history and philosophy 

of science, contributing to the expansion of 

professional and philosophical outlook; to know 
the history of the development of science, the 

specifics of the philosophical understanding of 

scientific problems; to form the skills of universal 

thinking, which will allow us to critically 

rethink the analysis of scientific problems and 

discover interdisciplinary connections. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

БП/МК 

БД/ОК 

BD CC 

IYA 5202 
IYA 5202 

IYA 5202 

Шет тілі (кәсіби) 
Иностранный язык 

(профессиональ-

ный) 
Foreign Language 

(Professional) 

2 2 Ғылыми ақпараттармен жұмыс жасай 
білу, академиялық жазу қабілеттеріне 

(рефераттау, түйіндеу, ғылыми мақала мен 

жоба жазу) ие болу және ізденіс 
тақырыбына презентация жасауды білу. 

 

Курс направлен на развитие умений работы 

с научной информацией, овладения 

навыками академического письма
 (реферирование, аннотирование, 

написание научной статьи, проекта) и      

умения презентовать тему исследования 

на иностранном языке. 
 

The course is aimed at developing skills in 

working with scientific information, mastering 

the skills of academic writing

 (abstracting, annotating, writing a 

scientific article, a project) and the ability to 

present the topic of research in a foreign 

language. 

  

 

 

 

 
 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

Кафедра 
иностранных 

языков 

Department of 
Foreign Languages 
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5 

КП/МК 

ПД/ОК  

PD/СC 

КTGPU 6301 

MPSI 6301 

IAMHS6301 

Қазіргі тарих 
ғылымындағы 

пәнаралық 

ұстанымдар 
 

Междисциплинар-
ные подходы в 

современной 

исторической науке 
 

Interdisciplinary 

approaches in 

modern historical 

science 

2 3 Бұл пән білім алушының пәнаралық өзара 

әрекет жасау қабілетін дамытатын кәсіби 

құзырттілігін қалыптастыруға бағыттталған. 

Ғылыми зерттеулер барысында және 
қолдаңбалы      зерттеулерде тарихи      синтез 

негізіндегі пәнаралық әдіснамалық 

амалдарды оқытуға негізделеді. 
 

Данный учебный курс нацелен на 

формирование таких       профессиональных 

компетенций          как          способность          к 
междисциплинарному взаимодействию в ходе 

решения          научно-исследовательских          и 

прикладных        задач,        ориентирован на 

подробное     изучение     методологических     и 

конкретно-исторических              исследований, 

отражающих различные этапы формирования 

и              развития              междисциплинарного 

исторического синтеза. 
 

This training course is aimed at the formation of 

such professional competencies as the ability to 

interdisciplinary interaction in the solution of 

research and applied problems, is focused on a 

detailed study of methodological and concrete 

historical studies reflecting various stages in the 

formation and development of interdisciplinary 

historical synthesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 
кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
history of 

Kazakhstan 

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

 
 

6 

БП/ТК                

БД/КВ      

BD/OC 

ATGKA 

5208              

STMIN 5208 

MTHW 5208 

Әлемдік тарихи 

ғылымдағы қазіргі 

ағымдар/ 
 

Современные 

3 1 Тарихи білімдердің ағымдағы жағдайын 

талдау өткен кезеңнің қысқаша сипаттамасын 

береді.ХХ ғасырдың «даңқты онжылдық» 

1960-1990жж. тарих ғылымының әдістемелік 

түбегейлі жаңартуы, пәнаралық, ауқымды 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 

Теория 

исторического 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
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 течения в мировой 

исторической 

науке/ 
 

Modern trends in the 

History of the World 

  жаңа тарихи қосалқы пәндердің пайда болуы, 

классик тарихшылар арсында жаңа 

(пәнаралық) тарихшылардың пайда болуы, 
белгілі      тарихшылардың      дәстүрлі      тізімін 

қалыптастыру, «үлкен тарихи 

ғылымның» оқырмандарға оралуы, айқын 
методологиялық рефлексия. Олар әлемдік 

тарихи ғылымның қазіргі үрдістерін алдын 

ала белгіледі. 
 

Курс направлен на дальнейшее развитие 

исторического сознания и мышления, 

вооружение их     научной     информацией о 

современном состоянии исторической науки, 

об основных      тенденциях      и      ведущих 

направлениях исторических исследований в 
Казахстане и за рубежом, о 

методологических новациях      и      

важнейших      дискуссионных проблемах 

современного этапа исторических 

исследований. 
 

The course is aimed at further development of 

historical consciousness and thinking, arming 

them with scientific information on the current 
state of historical science, on the main trends and 

leading directions of historical research in 

Kazakhstan and abroad, on methodological 

innovations and the most important debatable 
problems of the modern stage of historical 

research. 

процесса и 

исторического 

познания 
Theory of the 

historical process and 

historical knowledge 

history of 
Kazakhstan 
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8 

БП/ТК БД/КВ 

BD/OC 

TKKDT5207 

IORNK5207 

THSDIK 5207 

Тәуелсіз 

Қазақстанның 

қоғамдық даму 
тарихы/История 

общественного 

развития 
независимого 

Казахстана/ The 

History of social 

development of 
independent 

Kazakhstan 

3 1 Аталған пән Тәуелсіз Қазақстанның дамуының 

негізгі бағыттарын қарастырады. Оның ішінде 

саяси институттардың қалыптасуы, 
әлеуметтік-эконмикалық даму ерекшеліктері, 

сонымен      қатар мәдени      

дамудың жаңа қырларына ғылыми 
тұрғыдан талдау жасау қарастырылады. 

Магистранттарды Қазақстан тарихы ілімімен, 

дүниежүзілік тарихтың

 құрамдас бөлігі ретінде, 
онымен байланыстыра оқыту; Қазақстан           

тарихына           деген           тың 

методологиялық көзқарас; 

Қазақстан тарихын оқу барысында деректерге 

сүйену, магистранттарды деректермен жұмыс 

істеуге үйрету; 

Магистранттарды Қазақстан тарихы жайлы 

жаңа ғылыми-зерттеулермен таныстыру; 

Отан тарихын дүниежүзілік 
тарихпен байланыстыра отырып, шынайы      

тарихи принциптерге сүйену. 

Курс направлен на изучение политического, 
социально-экономического и культурного 

развития независимого Казахстана. 

Углубленное изучение современной истории 

Казахстана, а также подготовка магистрантов 
к критическому осмыслению процессов, 

происходящих в общественной и 

экономических сферах современного 
состояния Казахстана. 

The course is aimed at studying 

political, socio-economic and
 cultural development of independent 

Kazakhstan. In-depth study of the modern history 

of Kazakhstan, as well as the preparation of 

undergraduates for critical reflection on the 
processes taking place in the social and economic 

spheres of the modern state of Kazakhstan. 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы 
Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы Новая 
история 

Казахстана 

Новейшая 

история 
Казахстана 

New story 

Kazakhstan 

The newest 

history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 
тарихы 

кафедрасы 
Кафедра 
истории 
Казахстана 

Department 
of history 
of 

Kazakhstan 
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9 

БП/ТК БД/КВ 

BD/OC 

OTIMKTAK 

5209 

STMPAPOI 

5209 

MTMAAPFH 

5209 

Отан тарихының 

іргелі 

мәселелеріне 
қазіргі кезеңдегі 

теориялық -

әдістемелік 
көзқарас/Современ

н ые теоретико-

методологические 

подходы к 
актуальным 

проблемам 

Отечественной 
истории/ 

Modern theoretical 

and methodological 

approaches to actual 
problems of the 

Fatherland History 

3 1 Магистранттарды Қазақстан тарихы ілімімен, 

дүниежүзілік тарихтың

 құрамдас бөлігі ретінде, 
онымен байланыстыра оқыту; Қазақстан           

тарихына           деген           тың 

методологиялық көзқарас; 

Қазақстан тарихын оқу барысында деректерге 

сүйену, магистранттарды деректермен жұмыс 

істеуге үйрету; 

Магистранттарды Қазақстан тарихы жайлы 

жаңа ғылыми-зерттеулермен таныстыру; 

Отан тарихын дүниежүзілік

 тарихпен байланыстыра      
отырып, шынайы      тарихи принциптерге 

сүйену. 

Курс предоставляет широкую
 панораму современных 

методологических принципов и подходов к 

историческим исследованиям; позволяет
 сформировать             прочные 

представления     о современных     

теоретико-методологических     подходах к     

изучению проблем Отечественной науки. 

The course provides a wide panorama of modern 

methodological principles and approaches to 

historical research; allows to form strong ideas 
about modern theoretical and methodological 

approaches to the study of problems of domestic 

science. 

Қазақстанның 

жаңа заман 

тарихы 
Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы Новая 
история 

Казахстана 

Новейшая 

история 
Казахстана 

New story 

Kazakhstan 

The newest 

history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 
тарихы 

кафедрасы 
Кафедра 
истории 

Казахстана 
Department 
of history 

of 
Kazakhstan 
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12 

БП/ТКБД/КВ 

BD/OC 

GDKTU 

5211 

NIOIK 5211 

NSTKH 5211 

Жаңа деректер 

және Қазақстан 

тарихын 
ұғыну/Новые 

источники и 

осмысление 
истории 

Казахстана/New 

sources and 

thinking of the 
Kazakhstan history. 

3 1  

Модуль Қазақстан тарихын қайта қарау 

аясында тарихнамалық дереккөздерді талдауға 
және сынға алудың маңызды кезеңдерін 

қарастырады. Жақын арада ғылыми 

журналдарға жазылған негізгі жиынтығы 
Қазақстан тарихына жазылған дереккөздерді 

зерттеу. 

 

Курс рассматривает наиболее важные этапы 

анализа и критики историографических 

источников в свете переосмысления истории 

Казахстана. Изучить основную совокупность 
недавно введенных в научный оборот 

письменных     источников по истории 

Казахстана. 

 

The course examines the most important stages of 

analysis and criticism of historiographical sources 
in the light of a rethinking of the history of 

Kazakhstan. To study the basic set of recently 

written into scientific circulation written sources 
on the history of Kazakhstan. 

 

Қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы 
және 

дерекнамасы  

 

Историографи

я и 

источниковеде
ние истории 

Казахстана 

 

Historiography 

and source 

study of the 

history of 
Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 
тарихы 

кафедрасы 
Кафедра 
истории 

Казахстана 
Department 
of history 

of 
Kazakhstan 
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БП/ТКБД/КВ 

BD/OC 

TEAM 5212 

 PMII 5212 

MPHR 5212 

Тарихи 

еңбектердегі 

әдіснама 
мәселелері/Пробле

м ы методологии в 

исторических 
исследованиях/Me

th o-dological 

problems in 

historical researc 

3 1 Курста тарих ғылымы, эпистемология және 

тарих теориясы саласындағы қазіргі заманғы 

тарихи ғылымның алдында тұрған 
проблемалардың әртүрлілігі; тарихи тарихтың, 

оның ішінде постмодернизмді, синерге-

тиктерді, пәнаралық, интеллектуалды тарихты 
зерттеуге арналған инновациялық тәсілдер 

туралы дәстүрлі емес, идеяны ұсынады. 

Курс отражает многообразие проблем, 

стоящих перед современной исторической 
наукой   в     области историософии, 

эпистемологии     и     теории     истории; дает 

представление не столько о традиционных 
сколько     об инновационных     подходах к 

изучению исторического прошлого в том 

числе   о  постмодернизме,       синергетике, 

междисциплинарности, интеллектуальной 
истории. 

The course reflects the variety of problems facing 

modern historical science in the field of 
historiosophy, epistemology and theory of 

history; gives an idea not so much about 

traditional as much about innovative approaches 
to the study of the historical past, including 

postmodernism, synergetics, interdisciplinarity, 

intellectual history. 

The course reflects the variety of problems facing 
modern historical science in the field of 

historiosophy, epistemology and theory of 

history; gives an idea not so much about 
traditional as much about innovative approaches 

to the study of the historical past, including 

postmodernism, synergetics, interdisciplinarity, 
intellectual history. 

The course reflects the variety of problems facing 

modern historical science in the field of 

historiosophy, epistemology and theory of history; 
gives an idea of the nature of the past, including           

postmodernism, synergetics, interdisciplinarity, 

intellectual history. 

Тарих 

методологияс

ы 

 

Методология 

истории 

 

Methodology 

of history 

Қазақстан 
тарихы 
кафедрасы 
Кафедра 

истории 
Казахстана 
Department 

of history 
of 
Kazakhstan 
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БП/ТК 

БД/КВ 
BD/OC 

KMEIAM 

5206 

EKGTMP 

5206 

EKSSMP 

5206 

Қазақ 

мемлекеттілігінің 
эволюциясы: 

ілімдік-әдіснамалық 

мәселелер/ 

Эволюция 
казахской 

государственности: 

теоретико-
методологические 

проблемы/ 

Evolution of Kazakh 

statehood: theoretical 
and methodological 

problems 

3 1 Кіріспе. Мемлекеттілікті түсінудің 

теориялық –методологиялық тәсілдері. Қазақ 
мемлекеттілігінің генезисіндегі 

көшпенділік феномені. Қазақ 

мемлекеттілігіндегі Түрікі дәстүрлері. Қазақ           

мемлекеттілігінің жүйесіндегі «Моңғол 
компоненті». XV-XVIII ғғ. Қазақ 

мемлекеттілігі: құқықтық, әкімшілік, соттық 

және билік институттары. Ресейдің 
империялық саясаты және қазақтардың ұлттық 

мемлекеттілігі. Қазақ мемлекеттілігінің 

геополитикалық аспектісі. Қазақ 

мемлекеттілігінің сыртқы саяси аспектісі. 
Қазақ мемлекеттілігінің саяси-құқықтық 

негізгі эволюциясы. Ұлттық мемлекеттіліктің 

әлеуметтік-мәдени аспектісі. 

Курс направлен на изучение теоретико-

методологических подходов к пониманию 

государственности. Феномена кочевничества в 
генезисе казахской государственности. 

Тюркских традиций казахской государ-

ственности.   «Монгольский компонент»       в       
системе казахской государственности.                               

Казахская государственность в XV-XVIIIвв.: 

правовые, административные,     судебные     и     

властные институты. Имперская политика 
России и национальная государственность      

казахов. Геополитический аспект   казахской 

государственности. Политический аспект 
этапов  развития    национальной 

государственности.  Внешнеполитический 

аспект  казахской   государственности. 

Эволюция   политико-правовых  основ 
казахской государственности Cоцио-

культурный       аспект национальной 

государственности 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы 

Қазақстанның 
ортағасырлар 

тарихыҚазақстанны

ң жаңа заман тарихы 
Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

Древняя история 

Казахстана 
Cредневековая 

история Казахстана 

Новая история 
Казахстана 

Новейшая история 

Казахстана 
 

Ancient History of 

Kazakhstan 

Medieval history of 

Kazakhstan 

New story 
Kazakhstan 

The newest 

history of 
Kazakhstan 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 
Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 

history of 
Kazakhstan 
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The course is aimed at studying theoretical and 

methodological approaches to

 understanding statehood. 

Phenomenon of nomadism in the genesis of 
Kazakh statehood. Turkic traditions of the Kazakh 

statehood. "Mongolian component" in the system

 of     Kazakh     statehood.
 Kazakh statehood in the XV-

XVIII centuries: legal, administrative, judicial and 

power institutions. Imperial policy of Russia and 

national statehood of Kazakhs. The geopolitical 
aspect of the Kazakh statehood. The political 

aspect of the stages of development of national 

statehood. Foreign policy aspect of Kazakh 
statehood. Evolution of the political and legal 

foundations of the Kazakh statehood 

Sociocultural aspect of national statehood 
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БП/ТК

БД/КВ
BD/OC 

DTIAM 

5210 

TMPII 

5210 

TMPSH 

5210 

Деректану мен 

тарихнаманың 
ілімдік-әдіснамалық 

мәселелері/Теорети 

ко-методологичес-

кие проблемы 
источниковедения и 

историографии/The 

oretical and 
methodological 

problems of sources 

and historiography 

3 1 Ғылымның қазiргi даму дәрежесiне сай 

теориялық және методологиялық бiлiм беру, 
пайда болған және сақталынған тарихи 

деректер кешені туралы ақпарат беру, тарихи 

зерттеудiң даму қажеттiлiгiнен шыға отырып, 

жұмыс iстеу тәсiлдерiн жетiлдiру, 
магистранттарға  деректерді  талдау және 

пайдалану әдістерін үйрету, деректану 

саласындағы жаңа теориялық-методологиялық 
тәсiлдермен магистранттарға таныстыру. 

Тарихнама мен деректанудың мазмұны мен 

дәрежесінің өзгеруі, сонымен бірге 

эпистемологиялық жағдайдың өзгеруі аталған 
пәнді жаңаша көзқарастар тұрғысынан оқыту 

қажеттілігін тудырып отыр. 

Тарихнама мен деректану пәніндегі әдістерді 

әртүрлі түсінуге әкеледі. Осының нәтижесінде 

зерттеудің теориялық-методологиялық 

негіздеріне     тәуелді ғылыми зерттеу іске 
асырылады. 

Магистрант пәнді меңгере отырып талдау 

жасай білу, тарихи материалдарды жүйелі 

түрде жинай білу, тарихнамалық және 
деректанулық талдай білу әдісін, сол сияқты 

қазіргі уақыттағы дерекнамалық талдай білу 
әдістерін қолдана білуді үйренеді. 

Курс «Теоретические и методологические 

подходы историографии и источниковедения» 

направлен на обучение студентов комбинации 

различных методов упомянутых наук. Курс 

развивает навыки интерпретации причинно-
следственных связей между историческими 

периодами, развивает умение использовать 

определенные исследовательские методы, 
релевантные к изучению источников по теме 

данного курса. 

 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 

Тарих 

методологиясы 

 

Теория 

исторического 

процесса и 
исторического 

познания 

Методология 

истории 

 

Theory of the 
historical process and 

historical knowledge 

Methodology of 

history 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 
Department of 

history of 

Kazakhstan 
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      The course "Theoretical and methodological 

approaches of historiography and source study" is 
aimed at teaching students the combination of 

various methods of the sciences mentioned. The 

course develops the skills of interpreting the 

cause-effect relationships between  historical 
periods, develops the ability to use certain 

research methods relevant to the study of sources 

on the topic of this course. 
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БП/ТК 

БД/КВ 
BD/OC 

KMKBZh

MZh 5205 

 

KGUMSU 

5205 

KSEMSG 

5205 

Қазақ мемлекеттік 

қызметкерлері 
басқару жүйесін 

жаңарту 

жағдайында/  

Казахские 
госслужащие в 

условиях 

модернизации 
системы 

управления/ Kazakh 

State employees in 

the modernization of 
the system of 

governance 

3 1 Курстың мақсаты мен міндеті. Элита 

теориясы.      Империялық      Ресейдің      қазақ 
шенеуліктерін қалыптастыру         саясаты. 

Шенеуліктерді  зерттеу тарихнамасы.     ХIХ 

ғасырдағы билік аппараттарына кадрларды 

даярлаудың    алғышарттары       мен       негізгі 
факторлары. Қазақстандағы отарлық басқару 

органдарында Қазақ шенеуліктерінің қызметі. 

Қазақ қызметкерлерін даярлауда империялық 
билік саясаты. Әкімшілік реформаның қазақ 

даласында  ресми шенеуліктер жүйесін 

қалыптастыруға әсері. қазақ даласында Орыс 

шендері мен Табельдік дәрежелердің енуі. 
Қазақ бюрократиясының әлеуметтік 

құрылымы және оның аймақтық 

сипаттамалары. 

Курс направлен на изучение вопросов 

политики Российской империи по 

формированию  казахского     чиновничества. 
Теории элит. Историографии изучения 

чиновничества. Предпосылок и основных 

факторов подготовки     кадров     для 
управленческого аппарата в ХIХ в. 

Деятельности казахских чиновников       в       

органах колониального управления 

Казахстана. Политики имперских властей по 
подготовке казахских служащих. Влияния 

административных  реформ на формирование     

системы чиновничества     в казахской степи. 
Внедрения российских чинов и Табеля о 

рангах в казахскую степь. Социальный состав 

казахского чиновничества и его региональные 

особенности. 

The course is aimed at studying the policy issues 

of the Russian Empire in the formation of Kazakh 
officials. Theories of elites. Historiography of the 

study of officialdom. 

Prerequisites and main factors of training for the 

administrative     apparatus     in     the     

nineteenth century. The activities of Kazakh 

officials in the bodies of the colonial 
administration of Kazakhstan. Politicians of the 

imperial authorities for training Kazakh 

employees. Effects of administrative reforms on 

the formation of a system of bureaucracy in the 
Kazakh steppe. The introduction of Russian 

officials and Tabel about ranks in the Kazakh 

steppe. Social composition of the
 Kazakh     bureaucracy     and 

its regional characteristics. 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы 

 

Новая история 
Казахстана 

Новейшая история 

Казахстана 

 

New story 

Kazakhstan 

The newest history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
history of 

Kazakhstan 
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7 

КП/ТК 
ПД/КВ 

PD/OC 

OSI 5309 

STC 5309 

CTC 5309 

Өркениеттердің 

салыстырмалы 

ілімі/ 

Сравнительная 
теория 

цивилизации/ 

Comparative theory 

of a civilization. 

2 2 «Өркениет» термині мен өркениет теориясын 
қалыптастыру батыстық әлеуметтік ой мен 

ғылымның, материалистік және мәдени-

тарихи екі параллельді бағыт аясында жүзеге 
асырылды.       Нәтижесінде,       екі       бағытта 

әлеуметтік ғылымдарға қатты әсер етіп, өте 

ықпалды әлемдік теорияға айналды. Осыған 

байланысты       бұл академиялық       пәндер 
өркениеттердің салыстырмалы зерттеулерін, 

талдауға қабілеттілігін дамытуды, сондай-

ақ өркениеттік          парадигманы          
зерттеудің терминологиясын және 

әдіснамасын меңгеруге бағытталған. 

Салыстырмалы өркениет    теориясының негізгі 

ережелерін жүйелі түрде зерттеу. 

 

Курс направлен на формирование у 
магистрантов знаний о сравнительном 

изучений цивилизаций, выработки 

способности анализа, а также овладение 
терминологией и методологией исследования 

цивилизационной парадигмы. 

систематизированное      изучение 

основополагающих положений компаративной 
цивилизационной теории. 

 

The course is aimed at forming knowledge among 

master students about comparative studies of 

civilizations, developing the capacity for analysis, 
and mastering the terminology and methodology 

of exploring the civilizational paradigm. 

systematized study of the fundamental provisions 

of the comparative civilization theory. 

Тарихи үдеріс 
теориясы және 

тарихи таным 

Тарих 
методологиясы 

Теория 

исторического 

процесса и 
исторического 

познания 

Методология 
истории 

Theory of the 

historical 

process and 
historical 

knowledge 

Methodology 
of history 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 
Казахстана 

Department of 

history of 
Kazakhstan 
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КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

TZSO 

5307 

KMII 

5307 

CTHR 

5307 

Тарихи 

зерттеулердегі 

сындық ойлар 

Критическое 

мышление в 

исторических 

исследованиях. 

Critical thinking in 

historical research 

3 2  

Сыни ойлаудың дамуы студенттердің 

психологиялық мәдениетін дамытуға ықпал 
етеді, олар үш негізгі компоненттен тұрады: а) 

өзін-өзі     тану және     өзін-өзі     бағалау, б) 

басқаларды білу психологиясы, c) мінез-

құлқын, эмоцияларды және коммуникацияны 

бақылау қабілеті. 

Курс әдістемелік және ғылыми мәдениетті 

қалыптастыруға ықпал етеді: ғылыми 

мәтіндерді икемді қабылдау, отаршылдық 

мәселелерін талқылауға қатысу, тиімді білім 

алуға мүмкіндік береді. 
Модуль магистранттың меңгеруге тиіс деректі 

талдау және сынға алудың маңызды 

кезеңдерін қарастырады. 

Курс направлен на развитие критического 
мышления, которое способствует 

развитию психологической         культуры

 студентов, представленной             трёмя             
основными компонентами: а) самопознание и 

самооценка, б) психология познания 

других людей, 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 
Тарих 

методологиясы 
 

Теория 

исторического 
процесса и 

исторического 

познания 

Методология 
истории 

 

Theory of the 

historical process and 

historical knowledge 

Methodology of 
history 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 
Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
history of 

Kazakhstan 
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   .   в) умение управлять       своим       поведением, 

эмоциями,     общением. Курс     

способствует формированию 
методологической и научной культуры:     

гибкому     восприятию     научных текстов, 

участию в дискуссиях по проблемам 

колонизации, эффективному      
получению знаний.  

Дисциплина рассматривает наиболее 

важные этапы анализа и критики источника, 
которыми должен овладеть магистрант. 

The course is aimed at developing critical 

thinking that promotes the development of 

students' psychological culture represented 

by three main components: a) self-knowledge 

and self-esteem; b) the psychology of 

cognition of other people; c) the ability to 

control one's behavior, emotions, and 
communication. The course contributes to 

the formation of a methodological and 

scientific culture: a flexible perception of 

scientific texts, participation in discussions 

 on the problems of colonization, effective 

knowledge acquisition. 

Modid examines the most important stages of 
analysis and criticism of the source, which the 

master student must master. 
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КП/ТК ПД/КВ 

PD/OC 

AKh 5305 

APi 5305 

AcWr 5305 

Академиялық 

хат/Академическое 

письмо/ 

Academic writing. 

2 2 Пән ғылыми мәтінді құрастыра білу 

шеберлігін, дәстүрді түсіне білу, академиялық 

хат     пен ғылыми мақаланы жаза     
білуге үйретеді. Пәннің теориялық және 

тәжірибелік бөлімдері бар. Пән магистранттың 

өзінің жасаған тезистерін дұрыс дәлелдей 

білуін және      азыша      баяндай      білу      
шеберлігін дамытады. 

Курс предназначен для обучения правилам 

академического письма с уклоном специфики 
написания исторического текста. В основе 

курса лежит объяснение правил написания 

введения, основной части, заключения. Также 

в течение курса объясняется правила 
написания   научных      аргументов      и их 

презентации в тексте. 

Қазақстан 

тарихының 

тарихнамасы және 

дерекнамасы 

 

 

Историография и 

источниковедение 

истории Казахстана 

 

Historiography and 

source study of the 

history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы Кафедра 

истории Казахстана 

Department of history 

of Kazakhstan 
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КП/ТК

ПД/КВ

PD/OC 

QMTKF 

5315 

IKIKG 

5315 

PNHK  

5315 

Қазақ 

мемлекеттілігі 

тарихындағы 

көшпелілік 
феномені /Феномен 

кочевничества в 

истории казахской 

государственности/

The phenomenon of 

nomadism in History 

of Kazakhs statehood 

3 2 Көптеген деректер легін пайдалана отырып 

қазақтардың көшпелі қоғамының 

ерекшеліктері,       оның ішінде       олардың 

шаруашылығы мен көш жолдары зерттеледі. 
Аридтық              экожүйеге              бейімделген 

көшпелілердің              ортаға              бейімделуі 

қарастырылады.     Пәнде     көш     жолдарының 

қазақ даласындағы ерекшеліктері, олардың 

өмір сүруіндегі орны қарастырылады. 

Магистрант қазақтардың көшпелі қоғамының 

кейбір қырларын меңгереді. Сонымен бірге, 

олардың табиғи-климаттық жағдайы, оның 

ерекше көшпелі      аруашылыққа ықпалы 

жайында түсінік қалыптастырады. 
 

Курс изучает вопросы возникновения и 

становления кочевничества на территории 

Казахстана: историографические концепции. 

Влияние кочевничества на формирование 
хозяйства,     социальной         и политической 

структуры      казахов. Влияние кочевничества 

на      формирование военной      организации 
казахов. Кочевничество и институты власти в 

традиционном обществе казахов. Специфика 

института ханской власти в кочевом обществе 

казахов. Институт биев в кочевом обществе 
казахов. 

The course studies the issues of origin and 

formation of nomadism in the territory of 
Kazakhstan: historiographical concepts. The 

influence of nomadism on the formation of the 

economy, social and political structure of 

Қазақстанның 

ежелгі тарихы 

Қазақстанның 

ортағасырлар 
тарихы 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 
 

Древняя история 

Казахстана 
Cредневековая 

история Казахстана 

Новая история 
 

Ancient History of 
Kazakhstan 

Medieval history of 

Kazakhstan 

New story 

Kazakhstan 
The newest history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 
кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 
history of 

Kazakhstan 

      Kazakhs. The influence of nomadism on the 

formation of the military organization of 
Kazakhs. Nomadism and institutions of power in 

the traditional society of Kazakhs. Specificity of 

the institution of khan power in the nomadic 

society of Kazakhs. Institute of Biys in the 
nomadic society of Kazakhs. 
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КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

OTTD 5312  

SIIOI 

 5312 

MHSHH 
5312 

Oтандық тарихтың 

қазіргі 
тарихнамалық 

деректері/ 

Современные 

историографи-
ческие источники в 

отечественной 

истории/The modern 
Historiographical 

sources in homeland 

history 

3 2 «Тарихнама дерегі» түсінігі. Тарихнамалық 

деректердің жіктелуі: монографиялар, 
мақалалар,          ескертулер,          баяндамалар, 

рефераттар, жобалар және т.б. ғылыми-

зерттеу ұйымдарының        құжаттары:        

конгресстер хаттамалары,                             
конференциялар, тарихшылардың           

дөңгелек столдары, пікірталастың 

транскриптері. 

Ғылыми еңбектер, тарихшылардың тарихи 

дерект көзі ретінде қазіргі заманғы 

тарихшылардың    монографиясы.       «Алаш» 
қозғалысының тарихы туралы монографиялар. 

Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі туралы 

заманауи тарихшылардың монографиясы. 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
тарихындағы       ғылыми       жұмыстар. 

Қазақстанның Кеңестік тарихы мәселелеріне 

арналған пікірсайыстар. Қазақтардың ұлт-
азаттық күресі бойынша талқылау 

(отарлық кезең). 

 

Қазақстан 

тарихының 
тарихнамасы және 

дерекнамасы 
 

Историография и 

источниковедение 
истории Казахстана 

 

Historiography and 

source study of the 

history of Kazakhstan 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 
Department of 

history of 

Kazakhstan 
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Курс направлен на изучение классификации 

историографических источников: 
монографии, статьи, заметки,

 выступления, тезисы, 

черновики и т.д.,         документация научно-

исследовательских организаций: протоколы 

съездов,      конференций, круглых      столов 

историков, стенограммы дискуссии. 

Научные труды, монографии современных 
историков как историографический 

источник. Монографии по истории 

движения «Алаш». Монографии 

современных историков по национально-
освободительной борьбе казахов. Монографии

 современных     историков по 

политическим репрессиям. Научные труды по 
социально-экономической                      истории 

Казахстана. Дискуссии по вопросам советской 

истории         Казахстана. Дискуссии по 

национально-освободительной                 борьбе 
казахов(колониальный период). 

 

The course is aimed at studying the classification 

of historiographic sources: monographs, articles, 

notes, speeches, abstracts, drafts, etc., 
documentation of      research organizations: 

protocols of congresses, conferences, round tables 

of historians, transcript of the discussion. 

Scientific     works,     monographs     of     modern 

historians as       a       historiographic       source. 

Monographs on the history of the movement 

"Alash". Monographs of contemporary historians 

on the national liberation struggle of the Kazakhs. 

Monographs of modern historians on political 

repression. Scientific works on the socio-

economic history of Kazakhstan. Discussions on 
the issues of the Soviet history of Kazakhstan. 

Discussions on the national liberation struggle of 

the Kazakhs (colonial period). 
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20 

КП/ТК

ПД/КВ

PD/OC 

KDQM5316 

KGSP5316 

KSDSP 

5316 

Кеңес дәуіріндегі 

қазақ мемлекеттілігі 
/Казахская 

государственность 

в советский 

период/The Kazakh 
state during in the 

Soviet period 

2 2 Осы пәннің шеңберінде ХХ ғасырдың 

1920-1930 жылдардағы Қазақстандағы 

мемлекеттіліктің пайда болуы мен қалыптасуы 

сияқты мәселелер қаралатын болады. КСРО 

кезеңіндегі қазақ мемлекеттілігінің генезисіне 

біртұтас              көзқарас қалыптастыру. 

Магистранттарды қазақ      мемлекеттілігінің 

негізгі үрдістері мен даму заңдылықтарымен 

таныстыру. 
 

Курс рассматривает вопросы возникновения 

и становления государственности в 

Казахстане в 20-30-е гг. 20 в. курс 

способствует формированию у 

магистрантов целостного представления

 о        генезисе казахской 

государственности в периода СССР. Знакомит 

магистрантов с основными тенденциями и 
закономерностями         развития казахской 

государственности. 
 

The course examines issues of the emergence and 

development of statehood in Kazakhstan in the 

20-30-ies. 20 cent. the course promotes the 
formation of a holistic view of the genesis of 

Kazakh statehood in the period of the USSR. He 

introduces undergraduates with the main trends 
and patterns of development of Kazakh statehood. 

Қазақстанның жаңа 

заман тарихы 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 
 

Новая история 

Казахстана 

Новейшая история 

Казахстана 
 

New story 

Kazakhstan 

The newest history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 
Казахстана 

Department of 

history of 
Kazakhstan 



Ф ЕҰУ ӘН 02-01-18 Білім беру бағдарламасының пәндер каталогы. Бірінші басылым 
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КП/ТК                

ПД/КВ   

PD/OC 

TarS 

5311 

IstoS 

5311 

HistS 

5311 

Тарихисофия. ХIХ-
ХХ ғғ. 

Историософия ХIХ-

ХХ вв. Historiosophy 
XIX-XX cent. 

2 2 Тарихисофия келешек тарихшы мамандардың 

теориялық-методологиялық және арнайы 

дайындығын қамтамасыз ететiн iргелi пәндер 

санатына қосылады. Оқу курсының мақсаты -
тарихи процесті зерттеу мәселесі бойынша 

ғылымда қалыптасқан, тұжырымдармен тығыз 

байланысты кешенді ғылыми пән ретінде 

тарихсофия негізінде білім беру, 

«Тарихисофия» оқу курсы бойынша 

теориялық концепцияларымен таныстырып, 

оның методологиялық негіздерімен зерттеу 

әдістрімен таныстыру.  

 

Курс «Историософия» предлагает изучение 

целостной системы историософских знаний и 

умений. Одной из ключевых задач курса 

является прояснение изрядно запутанного в 

нашей литературе вопроса о кризисе 

исторической науки в XX в. 

 

The course "Historiosophy" offers a study of a 

holistic system of historiosophical knowledge and 

skills. One of the key tasks of the course is to 

clarify the issue of the crisis of historical science 

in the 20th century, which is very complicated in 

our literature. 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 

 

Теория 

исторического 

процесса и 

исторического 

познания 

 

Theory of the 

historical process and 

historical knowledge 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы Кафедра 

истории Казахстана 

Department of history 

of Kazakhstan 
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КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

KZU 6317 

MPK 6317 

MPK 6317 

Қазақстандағы 
жаңғыру үдерістері. 

Модернизационные 

процессы в 
Казахстане/Moderni 

zation processes in 

Kazakhstan. 

3 2 Бұл курстың мақсаты Қазақстандағы 

жаңғырту реформаларының барлық 

қиындықтарын жеткілікті ұзақ мерзімге - ХІХ 

ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейін зерделеу. 
Жаңғыртудың     актерлерін     бөліп     

көрсету, туындайтын ауыртпалықты және 

жаңғырту реформаларының     бағасын     

талдау     қажет. Модернизациялық теорияны 

талдаудың негізгі әдістемелік тәсілдері және 

тұжырымдамалық аппараты туралы идеяларды 

қалыптастыру; дәстүрлі       және       

жаңартылған       қоғамның ерекшеліктерімен         

танысу; әлеуметтік, әлеуметтік-мәдени           

және   әлеуметтік-экономикалық      жаңғырту      

сипаттамаларын білу; қоғамдағы      жаңғырту     
үдерістерінің барысын талдауда бастапқы     

дағдыларды игеру. 

Курс направлен на изучение всего 

разнообразия модернизационных 
преобразований в Казахстане на протяжении 

достаточно длительного периода – начиная с 

XIX века и до сегодняшнего дня. Необходимо 

Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

 

Новейшая история 

Казахстана 

 

The newest history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы Кафедра 

истории Казахстана 

Department of history 

of Kazakhstan 
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      выделить акторы модернизации, 

проанализировать возникшее бремя и цену 

модернизационных преобразований. 

Формирование представлений об основных 
методологических подходах и понятийном 

аппарате      анализа теории      модернизации; 

ознакомление с особенностями традиционных 

и модернизированных обществ; осознание 

особенностей социальной, социокультурной и 

социально-экономической модернизации; 

приобретение первичных навыков анализа 

протекания  процессов    модернизации в 

обществе. 

The course is aimed at studying the whole variety 

of modernization transformations in Kazakhstan 

for quite a long period - from the 19th century up 

to the present day. It is necessary to single out the 

actors of modernization, analyze the arising 

burden and the price of modernization reforms. 
Formation of ideas about the 

main methodological approaches and the 

conceptual apparatus of analysis of modernization 

theory; familiarization with the peculiarities of 

traditional and modernized societies; awareness of 

the characteristics of social, socio-cultural and 

socio-economic modernization; acquisition of 

primary skills in the analysis of the progress of 

modernization processes in society. 

  

 

21 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

STQT5306 

IKZI5306 

HKFH5306 

Шетел 

тарихнамасындағы 

Қазақстан тарихы 

(XIX-XXI 

2 3 «XIX-XXI ғасырлардағы Қазақстан тарихы 

шетелдік тарихнамада» пәні. Ғылыми-

зерттеу жұмыстары мен дағдыларын 

тарихнамалық сипаттағы дамытудың тұтас 
жүйесін ұсынады. 

Шет елдер:дерек 

көздері мен 

тарихнамасы 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 
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   ғғ.)/История 

Казахстана в 

зарубежной 
историографии 

(XIX-XXI 

вв)./History of 
Kazakhstan in 

foreign 

historiography (XIX-

XXI cent.) 

  Курстың барысында магистранттар шетелдік 

тарих ғылымын дамытудың негізгі 

кезеңдерімен, шетелдіктердің академиялық 
ресурстарын        қалыптастырумен,        зерттеу 

тақырыптарын кеңейтуімен танысады. 
 

Курс «История Казахстана в зарубежной 

историографии XIX-XXI вв.» предлагает 
изучение целостной системы по выработке 

научно-исследовательских знаний и умений 

историографического характера.      В ходе 
изучения курса магистранты ознакомятся с 

основными этапами     развития     зарубежной 

исторической           науки,           формирования 

академических          ресурсов          зарубежной 
казахстаники,           расширения           тематики 

исследования. 
 

The course "History of Kazakhstan in foreign 

historiography of the XIX-XXI centuries." Offers 
a study of an integral system for the development 

of scientific and research knowledge and skills 

historiographical nature. During the course, the 
undergraduates will get acquainted with the 

main stages of the development of foreign 

historical science, the formation of academic 

resources of foreign Kazakhstans, and the 
expansion of research topics. 

 

Зарубежные страны: 

источники и 

историография 
 

Foreign countries: 

sources and 

historiography 

Department of 

history of 

Kazakhstan 
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КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

КTDD6311 

IIDK6311 

SHDK6311 

Қазақстанның 

тарихи демография 
бойынша 

деректері/Источник 

и по исторической 

демографии 
Казахстана. 

Sources of a 

historical 

demography of 

Kazakhstan. 

2 3 Демографиялық тарих, адамның тарихи даму 

үдерісінің органикалық компоненті, халықтың 
динамикасы мен оның әлеуметтік-тарихи 

шартында     көбею     өзгерістерін көрсетеді. 

Сондықтан, осы үш бағыттың іргелес аумағы 

-өз тарихында,      тарих,      деректану және 
демография бойынша көрсетіледі. 

 

 

Курс рассматривает вопросы демографической 

истории, как     органичной составляющей 

части процесса исторического развития           

человечества, отражающая изменения        
динамики численности и  воспроизводства 

населения в его социально-исторической       

обусловленности.       Данный учебный курс 
предстает, таким образом, как смежная 

область трех отраженных в её названии 

наук – истории, источниковедения и 

демографии. 
 

The course considers issues of demographic 

history as an organic component of the process of 

historical development of mankind, reflecting 

changes in the dynamics of population numbers 
and reproduction in its socio-historical 

conditionality. This training course appears, 

therefore, as an adjacent area of three sciences 
reflected in its title - history, source study and 

demography. 

Қазақстан 

тарихының 
тарихнамасы және 

дерекнамасы 
 

Историография и 

источниковедение 
истории Казахстана 

 

Historiography and 

source study of the 
history of Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 
Казахстана 

Department of 

history of 
Kazakhstan 
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КП/ТК 

ПД/КВ 
PD/OC 

КTKKD 

6310 

ISPIK 

6310 

 SSPHK 

6310 

Қазақстан 

тарихының кеңестік 
кезең 

деректері/Источник 

и советского 

периода по истории 
Казахстана/Sources 

of Soviet period in 

History of 
Kazakhstan 

3 3 Деректану - болашақ ғалым тарихшыны 

дайындаудағы іргелі курстардың бірі. Әсіресе, 
Қазақстан     тарихының     кеңестік     

дәуірінің деректері маңызды болып 

табылады, өйткені жақында     ғылыми

 айналымға     жаңа және 
бірегей тарихи деректердің көлемі енгізілді. 

 

Курс является одним из фундаментальных 

курсов в подготовке будущего ученого 

историка.     Курс направлен на     изучение 

источников     советского     периода     истории 

Казахстана, так как в последнее время в 
научный оборот вводится огромный объем 

новых        и        уникальных        исторических 

источников. 
 

The course is one of the fundamental courses 

in the preparation of the future scholarly 

historian. The course is aimed at studying the 
sources of the Soviet period of the history of 

Kazakhstan, since recently a huge volume of 

new and unique historical sources has been 
introduced into the scientific circulation. 

Қазақстан 

тарихының 
тарихнамасы және 

дерекнамасы 
 

Историография и 

источниковедение 
истории Казахстана 

 

Historiography and 

source study of the 
history of Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 

Department of 

history of 

Kazakhstan 
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КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/OC 

OAIT 6318 

IITA 6318 

IICA 6318 

Орталық Азияның 

интеллектуалды 

тарихы/Интеллекту 

альная история 

Центральной 

Азии/Intellectual 

history of Central 

Asia 

3 3  

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі оның 

әдіснамалық және мазмұндық-объективті 

негіздерін белсенді түрде қайта айқындауға 

мүмкіндік         қойды.     Осыған байланысты 

интеллектуалдық тарих қазіргі заманғы тарихи 

зерттеулердің алдыңғы қатарына шығады. 

Зияткерлік      тарихтың      басты мәселесі -

субъективті идеялар, ойлар, қабілеттер, жеке 

тұлғалардың ниеті туралы мәселелерді зерттеу 

және бұрынғы мәдени тәжірибеде құрылған 
объективті         ұжымдық құрылымдармен 

шектелетін мүмкіндіктер кеңістігінде әрекет 

ету, олардың тұрақты әсер ету. 
 

Курс интеллектуальная история уверенно вы-

ходит         на         авансцену         современных 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 
 

Теория 

исторического 

процесса и 

исторического 
познания 

 

Theory of the 

historical process and 

historical knowledge 

 

 

 

 
 

Қазақстан тарихы 

кафедрасы 

Кафедра истории 
Казахстана 

Department of 

history of 

Kazakhstan 
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      исторических исследований. Курс направлен 

на изучение вопросов о том, каким образом 

субъективные представления, мысли, 
способности,            интенции            индивидов 

включаются и действуют в пространстве 

возможностей, ограниченном объективными, 
созданными предшествовавшей культурной 

практикой       коллективными структурами, 

испытывая на себе их постоянное воздействие. 
 

The course of intellectual history confidently 

comes to the forefront of modern historical 
research. The course is directed to the study of 

questions about how the subjective ideas, 

thoughts, abilities, intentions of in- dices are 

included and act in the space of possibilities, 
limited by objective collective structures created 

by the previous cultural practice, experiencing 

constant influence on them . 
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КП/ТК 

ПД/КВ 
PD/OC 

КKM6312 

KSG6312 

KNS6312 

Қазақстан және 

көрші мемлекеттер / 
Казахстан и 

сопредельные 

государства/ 

Kazakhstan and 
neighboting states 

2 3 XXI ғасырдың басында әлемдік даму 

үдерістерін сипаттайтын негізгі тұжырымдама 
жаһандану болып     табылады. Оның     мәні 

ғаламшардың           ақпараттық           кеңістігін 

қалыптастыру, әлемдік нарық, экологиялық 

проблемаларды             интернационалдандыру, 
этносаралық           және           конфессияаралық 

қақтығыстар     процесінде     көрініс табатын 

адамдардың,            мемлекеттердің            өзара 
байланысын      кеңейту болып      табылады. 

Постсоветтік           мемлекеттермен           саяси 

қатынастарды қалыптастыру. 
 

Курс направлен на изучение вопросов 

взаимоотношения               Казахстана               с 

постсоветскими     государствами.     Ключевым 
понятием, характеризующим        процессы 

мирового развития на рубеже XXI века стала 

глобализация. Ее суть состоит в расширении 

взаимосвязей       людей,       государств, что 
выражается      в      процессах формирования 

планетарного информационного пространства, 

Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы 

 

Новейшая история 

Казахстана 
 

The newest history of 

Kazakhstan 
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Department of 

history of 

Kazakhstan 
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      мирового рынка, интернационализация 

экологических проблем, межэтнических и 

межконфессиональных                    конфликтов. 
Формирование                                политических 

взаимоотношений           с           постсоветскими 

государствами. 
 

The course is aimed at studying the issues of 

Kazakhstan's relationship with the post-

Soviet states. A key concept that 
characterizes the processes of world 

development at the turn of the 21st century is 

globalization. Its essence is to 2expand the 
interrelations of people, states, which is 

expressed in the processes of formation of the 

planetary information space, the world market, 

the internationalization of environmental 
problems, interethnic     and     interconfessional 

conflicts. Formation of political relations with 

post-Soviet states. 
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КП/ТК 

ПД/КВ 
PD/OC 

КGBR5309 

SNN 

5309 

SSD 

5309 

Кеңестану ғылыми 

бағыт ретінде. 

Советология как 

научное 

направление 

Sovietology as a 

scientific directiom 

3 3 Тарих ғылымын дамытудың түрлі 

кезеңдерінде, ғылыми     және білім     беру 
мекемелерінің       эволюциясымен       шетелдік 

кеңестанушылар            зерттеудің            негізгі 

тақырыптарымен танысу. Курстан     кейінгі 

білім мен дағдылар: шетел тарих ғылымын 
дамытудың негізгі кезеңдерін білу, кеңестік 

ғылымның     көрнекті     өкілдерін,     сондай-ақ 

ғылыми зерттеулер мен жұмыстың негізгі 
шеңберін әлемдік тарихи ғылымның дамуына 

шешуші әсерін білу. 

Курс направлен на ознакомление 

Тарихи үдеріс 

теориясы және 

тарихи таным 
 

Теория 

исторического 

процесса и 
исторического 

познания 
 

Theory of the 

historical process and 
historical knowledge 

 

 
 

Қазақстан тарихы 
кафедрасы 

Кафедра истории 

Казахстана 
Department of 

history of 

Kazakhstan 
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      с основной тематикой исследований 

зарубежных советологов в разные периоды 

развития исторической науки, с 
эволюцией научных и     

образовательных     институтов. Знания и 

умения после прохождения курса: знать 
основные этапы развития зарубежной 

исторической         науки,         знать видных 

представителей советологии, а также 

основной круг их научных исследований 
и работ, оказавших решающее влияние на 

развитие мировой исторической науки. 

The course is aimed at acquaintance 

with the main topic of research of foreign 

Sovietologists in different periods of development 

of historical science, with the evolution of 

scientific and educational institutions. Knowledge 

and skills after the course: to know the main 

stages in the development of foreign historical 

science, to know prominent representatives of 

Sovietology, as well as the main circle of their 

scientific research and works that had a decisive 

influence on the development of world historical 

science. 
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29 КП/ТК  

ПД/КВ  

PD/OC 

RBGJJU 

6317 

MPSONQ 

6317 

MPSSEQ 

6317 

Қазақстанны

ң білім және 

ғылым 

жүйесіндегі  

жаңғыру 

үдерістері/ 

Модернизаци

онные 

процессы в 

системе 

образования   

и науки в 
Казахстане/

Modernizatio

n processes in 

the system of 

science and 

education in 

Kazakhstan. 

    2      3  

Әлеуметтік саясаттағы тәуелсіз Қазақстанның 

тарихының ерекшеліктері, оның негізгі 
бағыттары және оларды шешу жолдары. 

Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым жүйесін қалыптастыруы мен дамытуы . 
Модернизациялық процестер жүйесіндегі 

отандық білім және ғылым. 

Особенности социальной политики в истории 
независимого Казахстана, ее основные 

направления, пути их решения. Формирование 

и развитие системы образования и науки 

Республики Казахстан. Модернизационные 
процессы в системе образования   и науки в 

Казахстан. 

Features of social politics in histories of 
independent Kazakhstan, her basic directions, 

ways of their decision. Forming and development 

of the system of education and science of 

Republic of Kazakhstan. Modernisation processes 
in the system of education   and science to 

Kazakhstan. 

Қазақстанның 
қазіргі заман тарихы 

 

Новейшая история 

Казахстана 
 

The newest history of 

Kazakhstan  

Қазақстан тарихы 

кафедрасы Кафедра 

истории Казахстана 

Department of history 

of Kazakhstan 
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