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Специальность  6M020300 – «История» 

Specialty    6M020300 – «History» 

 

 

Стандартный срок обучения: 2 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

 

Қолдану саласы 

Область применения   

Application area 

Гуманитарлық ғылымдар бойынша магистрлер дайындау 

Подготовка  магистров гуманитарных наук 

Prepararion the Masters of Humanitarian scinces 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 
Код и наименование 

образовательной программы 

The code and name of education 
program 

6M020300 – Тарих (магистратура) 

6M020300 – История (магистратура) 
6M020300 – History (Master) 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 
 

Нормативно-правовое 

обеспечение  
 

The regulatory and legal support 

«ҚР білім туралы» 1. Заң (2-бөлім 1-бап, 9-бөлім 73, 74 бап; 10-бөлім 76-

бап). 
ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жоғары білім берудің 

жалпыға міндетті стандарты (23 тамыз 2012 жылғы № 108015, 

15.08.2017 ж. түзетулер және толықтырулармен). 
Оқу орындарында эксперименттік түрде жүзеге асырылатын білім беру 

бағдарламаларын әзірлеудің, талқылануы мен енгізілуінің ережесі 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің № 139, 

27.03.2015 ж. бұйрығы) 
ҚР Білім және ғылым министрінің оқу үдерісін кредиттік технология 

бойынша оқыту туралы 20.04.2011 ж. № 152 бұйрығы, (28.01.2016 ж. 

түзетулер мен толықтырулар) 
Білім алушылардың ағымдағы үлгерімін бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттауды өткізу туралы типтік ережесі. ҚР Білім және 

ғылым министрінің 18.032008 ж. №125 бұйрығы (06.06.2017 ж. 
түзетулер мен толықтырулар)   

Оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және 

жүзеге асыру ережелері. ҚР Білім және ғылым министрінің 29.112007 ж. 

№583 бұйрығы, (18.01.2016 ж. түзетулер мен толықтырулар) 
Ұлттық біліктілік пен еңбек нарығының қажеттіліктері шеңберіндегі 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық 

 
Закон «Об образовании РК» (глава 2 ст. 1, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 

76). 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования 
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 

23.08.2012 года № 1080, с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 15.08.2017 г. 

Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, 
реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования 

(Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 

27.03.2015 года № 139). 
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения Приказ министра образования и науки Республики Казахстан 

от 20 апреля 2011 года № 152, с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 28.01.2016 г. 
Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Приказ министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125, 
с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2017 г. 

Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы Приказ министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583,  с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 18.01.2016 г. 

https://bestprofi.com/home/section/496357562
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Руководство по разработке образовательных программ в контексте 

Национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда. 
 

The Law "On the Formation of the RK" (Chapter 2, Article 1, Chapter 9, 

Articles 73, 74, Chapter 10, Article 76). 

The state compulsory standard of higher education Approved by the Decree of 
the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 

1080, with amendments and additions as of August 15, 2017. 

Rules for the development, testing and implementation of educational 
programs implemented in the experimental mode in education organizations 

(Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated March 27, 2015 No. 139). 
Rules for the organization of the educational process on credit technology 

training Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152, with amendments and additions as 

of January 28, 2016. 
Standard rules for conducting current monitoring of academic performance, 

intermediate and final certification of students Order of the Minister of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 18, 2008 
No. 125, as amended and supplemented as of 06/06/2017. 

Rules for the organization and implementation of educational, methodological 

and scientific methodological work Order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated November 29, 2007 No. 583, as 
amended and supplemented as of January 18, 2016. 

Guidelines for the development of educational programs in the context of the 

National Framework for Qualifications and Labor Market Needs. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

 

Цель ОП  

 

Objective of EP 

Жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттарына 

гуманитралық ғылымдар магистрлерін даярлау, жоғары оқу 

орындарында тарих пәндері оқытуға және іргелі ғылыми зерттеу 
жүргізуге теориялық және методологиялық дайындық жасау 

 

Подготовка магистров гуманитарных наук для системы высшего 
образования и научно-исследовательских институтов, теоретическая и 

методологическая подготовка преподавания исторических дисциплин в 

вузах и фундаментальных научных исследований 
 

Preparation of Master’s of Humanitarian sciences for higher educational 

system and scientific research institutes, theoretical and  methodological 

preparation of teaching  of the historical disciplines in Universities and 
fundamental scientific research 

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы 

 

Концепция образовательной 

программы  
 

The concept of education program 

Магистратура білім  беру  бағдарламасын меңгеру нәтежиесінде білім 
алушылардың  біліктілігін  дамыту  білімдері мен дағдыларын кәсіби 

қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын нақты мәселелерді шешу үшін 

қолдану.     

 
Развитие  умений  обучающихся    применять  знания  и  навыки,  

полученные  в  результате  освоения  образовательной  программы  

магистратуры, для решения  конкретных  проблем,  возникающих в  
основных видах профессиональной деятельности.  

  

Development  of  abilities  of  students  to  apply  knowledge  and  skills 
received  as  a  result  of  development  of  the  educational  program  of  a 

Master degree to the solution of the specific problems arising in main types of 

professional activity.  
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Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  

 

Присуждаемая степень:  

 

Awarded degree: 

6M020300 – Тарих мамандғы бойынша гуманитарлық ғылымдарының 

магистрі  

 
Магистр гуманитарных наук по специальности  

6M020300 – История  

 
Master of Humanitarian sciences on specialty 6M020300 – History  

Маманның лауазымдарының 
тізімі 

 

Перечень должностей 

специалиста  
 

List of a specialist’s positions 

Тарихшы  
Колледж ұстазы 

ЖОО оқытушысы 

Ғылыми қызметкер 

Архивариус (жалпы профиль); 
Музей қоры маманы 

Музей және көрме қорының сарапшысы 

Мемлекеттік қызметкер 
Тарихи-танымдық туризм маманы 

 

Историк 

Преподаватель колледжа; 
Преподаватель ВУЗа; 

Научный сотрудник; 

Архивариус (общий профиль); 
Хранитель музейных предметов; 

Хранитель фондов; 

Эксперт по комплектованию музейного и выставочного фонда; 
Государственный служащий; 

Специалист по историко-познавательному туризму. 

 

Historian 
Teacher of the college; 

Professor; 

Researcher; 
Archivist (general profile); 

Keeper of museum items; 

Keeper of funds; 
Keeper of exhibits; 

Expert on the acquisition of the museum and exhibition fund; 

Conservator of historical monuments; 

Scientific employee in the history; 
State employee; 

Specialist in historical tourism. 

Кәсіби қызмет саласы 

 

Область профессиональной 

деятельности  
 

The area of professional activity 

- педагогикалық 

- мәдени-ағарту; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- ғылыми-зерттеу; 
 

- педагогическая; 

- культурно-просветительская; 
- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

 
- pedagogical 

- cultural and educational; 

- organizational and managerial; 
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- research; 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

- колледж;  мұражай; мұрағат;  кітапхана; акимат 

 

- колледж;  музей;  архив;  библиотека;  акимат 

 
- the college; the museum;  the archive; the library; the akimat 

Кәсіби қызмет функциялары 
 

Функции  профессиональной 

деятельности  
 

Functions of professional activity 

- колледждер мен жоода курстар оқытуда; 
- мемлекеттік органдарда кәсіби қызмет жасау; 

- мұражайда, мұрағатта кәсіби қызмет жасау; 

- дағы оқытуда тәжірибе жүзінде білімін пайдалануы; 
- ғылыми-тарихи ақпаратты жинау және талдау; 

- тарихшы-зерттеуші ретінде білімін, біліктілігін, дағдыларын 

пайдалануы; 

- мәдени мұраларды сақтауда қызмет жасау;  
- тарихи сананы қалыптастыру; 

- тарихи-мәдени дәстүрлерді насихаттау;  

- преподавание курсов в колледжах и вузах; 
- профессиональная деятельность государственных органах; 

- профессиональная деятельность в музеях, архивах; 

- сбор и анализ научно-исторической информации; 

- применение знаний, умений и навыков историка-исследователя; 
- реализация деятельности по сохранению культурного наследия;  

- формирование исторического сознания; 

- популяризация историко-культурных традиций; 
- teaching courses in colledge and University; 

- professional activity state organiations; 

- professional activity in museums, archives; 
- collection and analysis of scientific and historical information; 

- application of knowledge, skills and skills of the historian-researcher; 

- implementation of activities for the preservation of cultural heritage; 

- formation of historical consciousness^ 
- popularization of historical and cultural traditions; 

Кәсіби қызмет түрлері 
 

Виды профессиональной 

деятельности  
 

Types of professional activity 

бітірушілер колледждер мен жоғары оқу орындарында, мемлекеттік 
мекемелерде, бұқаралық ақпарат құралдарында, (ғылыми институттарда, 

педогогикалық және тарихи оқыту бөлімдерінде, баспада, әкімшілікте, 

кітапханада, мұрағатта, мұражайда, білімін жетілдіру мекемелерінде, 
БАҚ) жұмыс істей алады.  

выпускники смогут работать в колледжах и вузах, государственных 

организациях и средствах массовой информации (научные институты, 

кабинеты педагогического и исторического обучения, издательства, 
акиматы, библиотеки, архивы, музеи, институты повышения 

квалификации, СМИ).  

graduates will be able to work colleges and Univesities, state organizations 
and the media (scientific institutes, pedagogical and historical education 

offices, publishers, akimats, libraries, archives, museums, and mass-media). 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 

Competences  

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

ПК
А
-  

 

Тарихи білімнің қалыптасқан теориялық-

методологиялық негіздерін үйрену, 

тарихи таным құрылымын білу   

 

Изучить сложившиеся теоретико-
методологические основы исторического 

знания и структуру исторического 

познания 

 

To study the existing theoretical and 

methodological foundations of historical 

knowledge, to know the structura of 

historical knowledge 

А
ПК1

 - ғылыми философиялық және діни сана ара қатынасын, 

жаратылыстану ғылымы мен гуманитарлық білімнің терең байланысын 

түсінуі; 

А
ПК

 тарих ғылымның дамуының негізгі кезендері жалпы мазмұны мен 

басты жетістіктері туралы білу; 

А
ПК3

 әлемдік еркениеттің өзекті мәселелерін білуі керек; 

А
ПК4

 кешенді пәнаралық проблемаларды шешуін білуі; 

А
ПК5

 кәсіби қызметтің әртүрлі саласында әлеуметтік - ізгілік ғылымдар 

тәсілін пайдалана алуы; 

А
ПК6

  ғылым тарихын зерделеудің негізгі тәсілдері туралы білу;  

А
ПК17

 тарихи үрдістерді талдауда өркениеттілік және 

медениеттанушылық көзқарастардың принциптеріне  

сүйеніп, зерттеу міндеттерін шешуін білуі; академиялық жазудың 
нормаларын меңгерту, сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, 

ғылыми шолулар дайындау 

 

А
ПК1

- понимать соотношение научного и философского сознания, 

глубинную связь естественно-научного и гуманитарного знания в их 

историческом взаимодействии,  

А
ПК2

- иметь представление об общем содержании и главных 

достижениях исторической науки; 

А
ПК3

 знать актуальные проблемы в истории мировых цивилизаций; 

А
ПК4

 уметь решать комплексные междисциплинарные проблемы. 

А
ПК5

 уметь использовать методы социально-гуманитарных наук в 

различных сферах профессиональной деятельности;  

А
ПК6

 иметь представление об основных этапах развития науки, 

основных методах изучения истории науки;  

А
ПК7

-уметь решать исследовательские задачи, опираясь на принципы 

цивилизационного и культурологического подходов к анализу исторических 

процессов; овладение нормами академического письма, развитие 

Ғылым тарихы жәнефилософиясы/  

История и философия науки/ 
History and philosophy of science 

 

Қазіргі тарих ғылымындағы пәнаралық ұстанымдар/ 

Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке/ 

Interdisciplinary  approaches in modern historical science  

 

Әлемдік тарихи ғылымдағы қазіргі ағымдар/ 

Современные течения в мировой исторической науке/ 

Modern trends in the History of the World 

 
Өркениеттердің салыстырмалы ілімі/  

Сравнительная теория цивилизации/  

Comparative theory of a civilization.  

 

Тарихи зерттеулердегі сындық ойлар/ 

Критическое мышление в исторических 

исследованиях/ 

Critical thinking in historical research. 

 

Академиялық хат/Академическое письмо/ 

Academic writing. 
 

Тарихи еңбектердегі әдіснама  мәселелері/ 

Проблемы методологии в исторических 

исследованиях/ 

Methodological problems in historical researche  

 

Тарихисофия. ХIХ-ХХ ғғ./ 

Историософия ХIХ-ХХ вв./ 

Historiosophy  XIX-XX cent. 
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навыков критического анализа,  подготовки научных обзоров, 

аннотаций 

 

А
ПК1

understand the relationship of scientific and philosophical consciousness, 

the deep connection of science and humanitarian knowledge in their historical 

interaction,  

А
ПК2

 to have an idea of the general content and main achievements of historical 

science;  

А
ПК3

 to know the actual problems in the history of world civilizations; А
ПК4

 be 

able to solve complex interdisciplinary problems; 

А
ПК5

 to be able to use methods of social and humanitarian sciences in various 

spheres of professional activity;  

А
ПК6

 to have an idea of the main stages of the development of science, the basic 

methods of studying the history of science;  

А
ПК7

 be able to solve research problems, relying on the principles of 

civilization and cultural approaches to the analysis of historical processes; for 

mastering the principles of academic writing, developing the skills of 

critical analysis, preparation of research review and annotations, reports 
and bibliographies 

ПК
А
-  

Отан тарихын оқытатын және зерделейтін 
дағдылары бар тарихшының 

құзыреттілігін игеру  

 

освоить профессиональные компетенции 

историка, связанные с навыками 

изучения, преподавания Отечественной 

истории 

 
master the professional competencies of the 

historian associated with the skills of 

studying, teaching Fatherland history 

А
ПК8

 тарихи фактілер мен оқиғалар туралы ғылыми ой 

қалыптасыруға, тарихи деректер мен ғылыми сын талдау 

қабілетін тарихы жалпы және арнайы мәселелер тарихнама 
қарауға мүмкіндігін пайдалану туралы білімі болады;  

А
ПК9

- мемлекеттік және батыстық шет тілдерінде ғылыми 

әдебиеттерді пайдалану дағдыларын жетілдіру қабілетін қолдана 

білу;  

А
ПК10

 қазақ және әлемдік тарихи ғылымның ғылыми мектебінің 

білімдерін қолдана білу;  ғылыми сын тарихи әдіснамасы қазіргі 

заманғы әдістерін пайдалану дағдыларын қолдана білетін болады;  
 

А
ПК8

 делать обзор историографии по общим и отдельным 

вопросам истории, осуществить осмысление исторических 

фактов, событий и анализ исторических источников и научной 

критики;   

А
ПК9

способность применять умения совершенствование навыков 

использования научной литературы на государственном и 

Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық даму тарихы/ 

История общественного развития независимого 

Казахстана/  

The History of social development of independent 

Kazakhstan 

 

Отан тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі 

теориялық - әдістемелік көзқарас/ 

Современные теоретико-методологические подходы к 

актуальным проблемам Отечественной истории/ 
Modern theoretical and methodological approaches to 

actual problems of the Fatherland History 
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иностранном языках;  

А
ПК10

 способность применять знания о научных школах 

казахстанской и мировой исторической науки; способность 

применять навыки использования современных 
методологических приемов исторической научной критики;  

 

А
ПК8

 the ability to review the historiography of general and specific 

issues of history, carry comprehension of historical facts and events,  

А
ПК9

 the ability to analyze historical sources and scientific criticism; 

the ability to apply skills mastery of the scientific literature on the 

state and foreign languages; the ability to apply knowledge of the 
scientific school of Kazakh and world historical science;  

А
ПК10

 ability to apply skills to use modern techniques of historical 

methodology of scientific criticism; 

ПК
А
- Пәнді меңгеру мақсаты 

құзіреттілік нәтижелері: тарих 
ғылымының даму заңдылықтары, 

оның ішкі және сыртқы жүйесі, 

қалыптасқан ғылыми теорияларын 
игеру.  

 

Тарихи географияның деректерін 
жіктеудің өзекті мәселелері бойынша 

білім жүйесін қалыптастыру.  

Пән тарихи географияның деректерін 

жіктеудің өзекті мәселелері бойынша 
біліктілігін жетілдіруге бағытталған. 
 

А
ПК3

 ғылым мен әлеуметтік тәжірибені өзгерту, тәжірибе бағалау 

қабілетін ағымдағы жағдайы туралы білімді қолдана білу;  жүйелі 

көзқарас негізінде кәсіби саладағы жобалау қызметінде білімді 

қолдана білу; әртүрлі тарихи және әлеуметтік құбылыстар мен 
процестерді сипаттау және болжау үлгілерін құру және 

пайдалану үшін дағдыларын қолдана білу; сапалық және сандық 

талдау жасау қабілеті; тарихи зерттеу тарихи білім 

парадигмалардың білімдерін қолдана білу; - ғылыми 
парадигмалардың тарихи әдістемесі білімдерін қолдана білу; 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми әдістеме пайдалану 

білімдері мен дағдыларын қолдана білу;  
- тарихи зерттеудің теориялық әдістерін және тарихи білімді 

көпшілік санасына ендірудің теориялық аспектілерін білу; – 

ғылыми зерттеуді және дәрістерді жоғары теориялық деңгейде 
орындау;– тарихи білім саласындағы төеориялық ғылыми талдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

отандық тарихнамадағы дәстүрлер мен жаңалықтарды, 

постмодерн дәуіріндегі әлемдік тарихнама үрдістерін білуі;  
- өзінің ғылыми жұмыстарының нәтижелерін көпшілікке ана 

тілінде және шет тілінде көрсете білу; 

– БАҚ-да басқа да тарихи тақырыптағы жобаларды жасауда кеңес 
беру кызметі дағдыларын қалыптастыру. 

Қазақ мемлекеттілігінің эволюциясы: ілімдік-

әдіснамалық мәселелер/ 

Эволюция казахской государственности: теоретико-

методологические проблемы/ 
Evolution of Kazakh statehood: theoretical and 

methodological problems 

 

Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы көшпелілік 

феномені / 

Явление кочевничества в истории казахской 

государственности/ 

The phenomenon of nomadism in History of Kazakhs 

statehood 

 

Алаш қозғалысының  тарихы/ 
История движения Алаш/ 

The History of the movement of Alash  

 

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 
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-способность применять знания о современной науке и 
изменяющуюся социальную практику, умения переоценивать 

накопленный опыт;  - способность применять знания в 

профессиональной сфере на основе системного подхода;  -
 способность применять умения строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных исторических и 

общественных явлений и процессов;  - способность осуществлять 

качественный и количественный анализ;  способность применять 
знания парадигм в историческом знании в исторических 

исследованиях;  способность применять знания о научных 

парадигмах исторической методологии;   
 

the ability to apply knowledge about the current state of science and 

changing social practice, ability to overestimate the 
experience;  ability to apply knowledge in design activity in 

professional sphere on the basis of a systematic approach;  ability to 

apply skills to build and use models to describe and predict the 

different historical and social phenomena and processes; - ability 
suschestvlyat qualitative and quantitative analysis;  ability to apply 

knowledge of paradigms in historical knowledge in historical 

research; - the ability to apply knowledge of the historical 
methodology of scientific paradigms;  ability to apply knowledge and 

skills in the use of scientific methodology in research work; 

 

Кеңес дәуіріндегі қазақ мемлекеттілігі /Казахская 

государственность в советский период/The Kazakh 

state during in  the Soviet period 

ПК
А
 - 

способность решать исследовательски е 

задачи в области науки и образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

А
ПК4

 тарихи фактілер мен оқиғалар туралы ғылыми ой 

қалыптасыруға, тарихи деректер мен ғылыми сын талдау 
қабілетін тарихы жалпы және арнайы мәселелер тарихнама 

қарауға мүмкіндігін пайдалану туралы білімі болады; -

 мемлекеттік және батыстық шет тілдерінде ғылыми әдебиеттерді 

пайдалану дағдыларын жетілдіру қабілетін қолдана білу; - қазақ 
және әлемдік тарихи ғылымның ғылыми мектебінің білімдерін 

қолдана білу;  ғылыми сын тарихи әдіснамасы қазіргі заманғы 

әдістерін пайдалану дағдыларын қолдана білетін болады;  
 

 делать обзор историографии по общим и отдельным вопросам 

истории, осуществить осмысление исторических фактов, событий 
и анализ исторических источников и научной критики;  

Жаңа деректер және Қазақстан тарихын ұғыну/ 

Новые источники и осмысление истории Казахстана/ 
New sources and thinking of the Kazakhstan history 

 

Қазақстан тарихы шетел деректерінде.  

История Казахстана в зарубежных источниках/ 

History of Kazakhstan in foreign sources  

 

Деректану мен тарихнаманың ілімдік-әдіснамалық 

мәселелері/ 

Теоретико-методологичес-кие проблемы 

источниковедения и историографии/ 

Theoretical and methodological problems of sources and 

historiography 
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способность применять умения совершенствование навыков 

использования научной литературы на государственном и 
иностранном языках; - способность применять знания о научных 

школах казахстанской и мировой исторической науки; -

 приобретут способность применять навыки использования 
современных методологических приемов исторической научной 

критики;  

 

- the ability to review the historiography of general and specific issues 
of history, carry comprehension of historical facts and events, - the 

ability to analyze historical sources and scientific criticism;  ability to 

apply skills mastery of the scientific literature on the state and foreign 
languages; the ability to apply knowledge of the scientific school of 

Kazakh and world historical science;  ability to apply skills to use 

modern techniques of historical methodology of scientific criticism  

 

Oтандық тарихтың қазіргі тарихнамалық деректері/ 

Современные  историографические источники в 

отечественной истории/ 

The modern Historiographical sources in homeland history  

 

Шетел тарихнамасындағы Қазақстан тарихы (XIX-XXI 

ғғ.)/ 
История Казахстана в зарубежной историографии (XIX-

XXI вв)./ 

History of Kazakhstan in foreign historiography (XIX-XXI 

cent.) 

ПК
А
 - 

способность решать исследовательские 

задачи 

А
ПК5

Знать специфику научного мышления и научно- исследовательской 

работы историка; владение приемами и способами анализа содержания 

исторических источников и научной литературы 

  знание методов написания исторического исследования; умение 
работать с учебной, учебно-методической, научно- исследовательской 

литературой, историческими источниками; 

 

Қазақстанның тарихи демография бойынша деректері/ 

Источники по исторической демографии 

Казахстана./Sources of a historical demography of 

Kazakhstan. 

Қазақ тарихының кеңестік кезең деректері/ 

Источники советского периода по истории казахов/ 

Sources of  Soviet period in History of Kazakh  

Кеңестану ғылыми бағыт ретінде/ 

Советология как научное направление/ 

Sovietology as a scientific directiom  
Орталық Азияның интеллектуалды тарихы/ 

Интеллектуальная история Центральной Азии/I 

ntellectual history of Central Asia 

Қазақстан және көрші мемлекеттер / 

 Казахстан и сопредельные государства/  

Kazakhstan and neighboting states 

Қазақстандағы жаңғыру үдерістері / 

Модернизационные процессы в Казахстане/ 

Modernization processes in Kazakhstan. 

Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные компетенции (УК) / 

Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) 

/  The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын пәндер атауы/ 

 Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения/The name of courses that form the 

results of training 

УК
А
 оқу курсы магистранттардың А

УК1
 ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет Ғылым тарихы және философиясы 
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негізгі заманауи психологиялық 

тұғырлар, ойлау мәдениеті, шет 
тілінде жазуды меңгертеді 
 

чтобы магистранты имели 

представление об  основных 
подходах психологии, критического 

научного мышления и умели писать 

на иностранном языке   
 

by the fact that master students have a 

holistic view of principles of 

psychology, of scientific thinking  and 

principles of academic writing 
 

пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.  

формирует культуру научного мышления, развивает  аналитические 

способности и навыки исследовательской деятельности.  

forms a culture of scientific thinking among master students, develops 

analytical skills and skills of research activity 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

А
УК2

  кемінде 6ip шет тілін еркін меңгеру керек; 

 знать не менее одного иностранного языка на уровне свободного 

усвоения информации исторического характера;know at least one foreign 

language at the level of free assimilation of historical information 

Шет тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign Language (Professional) 

А
УК3

 психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән 

психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін 
реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын 

түсіну:имели целостное представление об  основных подходах и 

принципах современной психологической науки,  основных 
методах исследования психических процессов, состояний и 

свойств личности, механизмов регуляции деятельности, 

закономерности поведения личности и группы: 
master students have a holistic view of main approaches and 

principles of modern psychology, main research methods of psychic 

processes, conditions and person features, mechanisms of activity 

regulation, measures of person and group behavior 

Психология 
Психология 

Psychology 

А
УК4

 білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас 

педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін дамыту, кәсіби-

педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруге және табысты 

ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту: 
умение организации учебно-воспитательного процесса, а также 

на всестороннюю подготовку к успешному научному творчеству  

в системе высшего и послевузовского образования: 
development of professional and pedagogical competencies of 

undergraduates, the ability to organize the educational process, as well 

as comprehensive training for successful scientific creativity in the 

system of higher and postgraduate education 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogy 
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