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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы 
Область применения   

Application area 

PhD докторларын даярлау 
Подготовки докторов PhD 

Preparation PhD 

Білім беру бағдарламасының 
коды мен атауы 
Код и наименование 
образовательной программы  
The code and name of education 

program 

6D020300 – «Тарих» 
 
6D020300 – «История» 
 
6D020300 – «History»  

 

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). 
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). 
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. 
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). 

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 
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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 

Бұл білім бағдарламасының мақсаты - дүние жүзі және отандық тарих 
саласында әдіснамалық және тәжірибелік білім дағдыларымен күрделі 
тарихи және пәнаралық зерттеулерді талдау, ғылыми-зерттеу 
қызметінде, оқытуда жүзеге асыралатын ғылыми жоғары білікті 
кадрларды даярлау.   
 

Цель образовательной программы - подготовка научных высоко 
квалифицированных кадров в области всемирной и отечественной 
истории со знанием методологии и практических навыков исторических 
и междисциплинарных исследований, способных к их реализации в 
аналитической, научно-исследовательской деятельности, преподавании. 
 
The program is destined for preparation of scientific highly-qualified 

personnel in the world and national history areas with knowledge of 
methodology and practice skills in historyсal and interdisciplinary researches, 
which able to realize the analytic, scientific-research and teaching activity.      

Білім беру бағдарламасының 
тұжырымдамасы 
 

Концепция образовательной 
программы  
 
The concept of education program 

Білім беру бағдарламасы тарихтың тәориясы мен методологиятуралы 
іргелі білім қалыптастыратын, пәнаралық әдістерді игерге және ғылыми 
зерттеу жұмыстарын жүргізе білітін мамандарды дайындауға 

бағыттылған. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 
оқу үдерісінде оқытудың қазіргі кездегі интерактивті әдісін және 
технологияларын қолдану, халықаралық ақпараттық жүйелерді, 
мәліметтердің электрондық базасын, кітапхана қорын, компьютерлік 
технология, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді, аудиториялық 
қор, компьютерлік класс, зертхананы кеңінен пайдалану мүмкіндігін 
қамтамасыз ету. 
 

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, 
обладающих фундаментальными знаниями в области теории и 
методологии истории, владеющих современным междисциплинарным 
методическим инструментарием и умеющим вести научно-
исследовательскую деятельность. Способы и методы реализации 
образовательной программы: использование современных 
интерактивных методов и технологий обучения; свободный доступ к 

международным информационным сетям, электронным базам данных, к 
библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-
методической и научной литературе, аудиторному фонду, 
компьютерным классам, лабораториям. 
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The educational program is aimed at training specialists with fundamental 
knowledge in the field of the theory and methodology of History, who possess 
modern interdisciplinary methodological tools and allows to conduct research 

activities. 
Methods and techniques for programme delivery: the use of modern 
interactive methods and learning technologies; free access to international 
information networks, electronic databases, to library stocks, computer 
technologies, educational-methodical and scientific literature, classroom fund, 
computer classes, laboratories. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  
Присуждаемая степень:  
Awarded degree: 

6D020300 – Тарих мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  
Доктор философии (PhD) по специальности 6D020300 - История 

Doctor of Philosophy (PhD) by specialty "6D020300 - History" 

Маманның лауазымдарының 
тізімі 
 
 
 
Перечень должностей 
специалиста  
 

 
 
List of a specialist’s positions 

Тарихшы;  
Зерттуші; 
Университет оқытушысы; 
Мемлекет қызметшісі;  
Тарихи-мәдени туризм бойынша маман; 
 
Историк; 
Исследователь;  

Преподаватель университета; 
Государственный служащий; 
Специалист по историко-культурному туризму. 
 
Historian; 
Teacher of the University; 
Researcher; 

State employee; 
Specialist in historical and culture tourism. 

Кәсіби қызмет саласы 
 
 
 

 
Область профессиональной 
деятельности  
 
 
 
The area of professional activity 

- педагогикалық қызметте; 
- ғылыми-зерттеу қызметінде; 
- мәдени-ағарту қызметте; 
- ұйымдастыру-басқару қызметінде;  

- сараптама-талдау қызметінде;  
 
- педагогическая деятельность; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- культурно-просветительская деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность; 
- экспертно-аналитическая деятельность;  
 

- educational activities; 
- research activities; 
- cultural activities; 
- organizational and managerial activities; 
- expert-analytical activities 

Кәсіби қызмет объектісі 

 
 
 
Объект  профессиональной 
деятельности  
 

жоғары оқу орындары; ғылыми-зерттеу институттары; ведомствалық 

ғылыми-зерттеу ұйымдары; ҚР БҒМ-нің қадағалау-сараптау бөлімдері; 
мемлекеттік басқару органдары, бақылау-талдау мекемелерінде, ішкі 
саясат бөлімдері; мұрағат, мұражайлар. 
 
ысшие учебные заведения; научно-исследовательские институты, 
ведомственные научно-исследовательские организации, контрольно-
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The object of professional activity 

аналитические службы органов внутренней политики государственного 
управления, музеев и архивов. 
 

the higher educational establishments, scientific-research institutes, 
departmental scientific-research organizations, control-analytical services of 
home policy agencies of the state administration, museums and archives.  

Кәсіби қызмет функциялары 
 
 

 
 
 
 
 
Функции  профессиональной 
деятельности  

 
 
 
 
Functions of professional activity 

- ғылыми ақпаратты жинақтау, өңдеу және сақтау; 
- ақпараттық технология әдістерін пайдалану;  
- ғылыми ақпаратты игеру, қолдануы; 

- қазіргі ғылыми және практикалық мәселелерді шешу және құрастыру; 
- ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу қызметін енғізу, жоспарлау;  
- жоғары оқу орындарында дәріс беру; 
- басқару және зерттеу қызметін табысты атқару. 
 
- обработка и хранение научной информации; 
- применение методов информационных технологий; 

- формулировать, решать научные и практические проблемы; 
- организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- осуществлять исследовательскую и. управленческую деятельность. 
 
- processing and storage of scientific information; 
- implement the methods of information technology; 
- formulate, solve scientific and practical problems; 
- organize and conduct research activities; 

- to carry out research and. management activity. 

Кәсіби қызмет түрлері 
 
 
 
 

 
 
 
Виды профессиональной 
деятельности  
 
 

 
 
 
Types of professional activity 

«Тарих» PhD докторантура бағытындағы білім беру бағдарламасын 
игеріп шыққан түлектер тарихи процесстердің жүйелі түрде терең түсіне 
білуде тарих ғылымының әдістерін пайдалану қабілеттерін көрсету, 
ғылыми-зерттеу жобаларды жоспарлау, даярлау, өз бетінше жүзеге 
асыра білу, тарихи білім саласындағы жаңа және күрделі идеяларды сын 

тұрғысынан талдау жасай білу, тарих ғылымының алға дамуына ықпал 
ету амалдарын іске асыралатын болады. 
 
Выпускники образовательной программы по направлению «История» 
смогут демонстрировать системное понимание исторических процессов, 
умения в практическом применении методов исторической науки, 
планировать, разрабатывать, самостоятельно реализовывать научно-

исследовательские проекты, критически анализировать новые и сложные 
идеи в исторической области научного знания, содействовать 
поступательному развитию историческолй науки.   
 

Graduates on education program in the direction of «History» will able to 
demonstrate system understanding of historical processes, skills in practice 
implementation of methods of historical science, to plan, to work, to realize 
scientific-research projects individually, critic analyze new and complex ideas 

in historical sphere of scientific knowledge, to assist a progressive 
development of historical science.      
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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
 мамандық игеруші талабалардың 

зерттеу ізденісін жүргізу үшін қажетті 
теориялық даярлықты қамтамасыз ету 
тарихты зерттеу және тарих оқыту ісінде 

қажет басты қағидаларды үйрету; тарих 
ғылымындағы инновациялық үдерісті 
түсіндіру; гуманитарлық білім 
жүйесіндегі жаңа технологиялар 
мәселесіне тоқталу; ғылыми зерттеулер 
үшін қажетті біліктілікті, қабілетті 
жетілдіру; ізденушінің өз ой тәжірибесін, 

білім теру құралдарын қалыптастыру. 
 
Освоив науковедческое знание, 
докторант должен быть готовым 
самостоятельно оперировать научными 
категориями и вести исследования. 
 

 

А
ПК1

 қазіргі заманғы тарих ғылымының  үдерістерін, негізгі 

бағыттары және әлемдік тарих ғылымының теориялық көзқарастары 
туралы білімді қолдана білетін болады; - ғылыми әдістері мен 
ғылыми тәжірибеде тарихи зерттеулер қазіргі заманғы әдістерін 
білімдерін қолдана білетін болады;  қазіргі заманғы тарих 
ғылымының жалпы теориясы білімді қолдана білетін 
болады;  әлемдік тарихи ғылымның ірі теориялық бағыттарының 
қазіргі заманғы процестерді білімдерін қолдана білетін болады; -
 қазіргі заманғы ғылыми білімнің өзара байланыс принциптерін 

білімдерін қолдана білетін болады; - тарихи зерттеу пәнаралық 
зерттеулер, пәнаралық әдістер мен дағдыларын қолдана білу; 
ғылыми зерттеулер дәстүр мен практикасы көзі ретінде қазақ 
Шежіре білімдерін қолдана білу; - ғылыми-зерттеу тәжірибеде 
қазіргі заманғы теориялар қабылдау білімін қолдана білу; ғылыми-
зерттеу жобаларды басқару және орындау дағдылары мен 
қабілеттерін қалыптастыру. 

  
-  знать о современных процессах развития исторической науки, 
основных направлениях и теоретических подходах мировой 
исторической науки; способность применять знания о научных 
приемах и современных методах исторического исследования в 
научной практике; - приобретут способность применять знания об 
общей современной теории исторической науки; - способность 

применять знания о современных процессах мировой исторической 
науки, основных теоретических направлениях; - уметь применять 
современные знания о принципах и связях научного 
познания;  способность применять навыки междисциплинарных 
исследований, межпредметные подходы и методы в исторических 
исследованиях;  способность применять знания о процессе 

Тарих ғылымы және қазіргі 
теориялар/Историческая наука и 
современные теории/Historical science and 
modern theories 

Ғылыми 
өлшемі/Наукометрия/Scientomerics 
Ғылыми парадигмалар және зерттеу 
жұмысының әдіснамасы/Научные 
парадигмы и методология 
исследовательской работы/Scientific 
Paradigms and Methodology of the 

Research Work 
Тарих және гуманитарлық ғылымдар 
әдістерінің жүйесі /История и система 
методов гуманитарных наук/The History 
and the System of humain sciencies 
methodes 
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становления современных теорий в практике научного 
исследования; формирование способностей и навыков научного 
руководства и исполнения научно-исследовательских проектов;  

 
ability to apply knowledge about current trends, the main directions and 
theoretical approaches of world historical science;  the ability to apply 
knowledge of scientific methods and modern methods of historical 
research in scientific practice; ability to apply knowledge of the general 
theory of modern historical science;  the ability to apply knowledge of 
modern processes of world historical science major theoretical directions; 

- the ability to apply knowledge of the principles of modern scientific 
knowledge; - the ability to apply knowledge of the making of modern 
theories in the practice of scientific research; ability to apply the skills of 
interdisciplinary research, interdisciplinary approaches and methods in 
historical research; the formation of abilities and skills of management 
and execution of scientific research projects. 

ПК
А
 Тарихи генелогия пәнін теориялық 

және тәжірибелік тұрғыда тарихи 
пәнаралық сипатында кешенді оқыту. 
Білу - тарихи зертеулерде қолданылатын 
пәнаралық әдістер туралы білу. Істей алу 
- ғылыми-зерттеу жобаларын жоғары 
теориялық-методологиялық деңгейде 
орындау (генеалогиялық зерттеулер 
мысалында). Дағдысының болуы – 

мамандыққа тән дағдыларды жоғары 
теориялық-методологиялық деңгейде 
атқару. 

А
ПК2

 жаңа тарихи дерек көзі негізінде базалық зерттеу қалыптастыру 

принциптерін анықтау үшін дағдыларын қолдана білу;  тарихи 
көздері зерттеу инновацияларды дамытуға дағдыларын қолдана 
білу;  сыни талдау, бағалау және жаңа және күрделі идеяларды 
синтездеу дағдыларын қолдана білу;  білімі мен ғылыми қарым-

қатынас дағдыларын қолдана білу; генеалогия тарихи көздері жан-
жақты зерттеу дағдыларын қолдана білу;  тарихи деректану 
теориялық және тұжырымдамалық негіздерін білім мен дағдыларды 
дамытуға қолдана білу;  
 
способность применять навыки определять принципы формирования 
новой источниковой базы исследования;  способность применять 
умения развить  новаций в изучении исторических источников; -

 способность применять навыки критического анализа, оценки и 
синтеза новых и комплексных идей;  - способность применять 
умения и навыки научной коммуникации; - способность применять 
навыки комплексного изучения источников исторической 
генеалогии; - способность применять знания о шежире казахов как  
источнике и традиции в практике научных исследований; 
способность применять умения и навыки разработки теоретических 

Қазақ шежіресі: дәстүр және дерек 
көзі/Шежире казахов: источник и 
традиция/Kazakh Shezhyres: Sources and 
Traditions 
Тарихтағы тұлға құбылысы/Феномен 
личности в истории/The Phenomenon of 
Individuals in History 
Интеллектуалдық тарих тұрғысындағы 

ғылыми тарихнама/Научная 
историография в контексте 
интеллектуальной истории/The scientific 
Historiography in the context of the 
Intellectual History 
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и концептуальных основ исторического источниковедения;  
 
the ability to apply skills to determine the principles of the formation of a 

new source base study; ability to apply skills to develop innovations in 
the study of historical sources; ability to apply skills of critical analysis, 
evaluation and synthesis of new and complex ideas; the ability to apply 
knowledge and skills of scientific communication; ability to apply skills 
of a comprehensive study of the historical sources of genealogy; the 
ability to apply knowledge of the Kazakh shezhire as a source of tradition 
and practice of scientific research;the ability to apply knowledge and 

skills development of theoretical and conceptual bases of historical source 
studies; 

ПК
А
 қазіргі тарихнамаға тән деректерді 

зерттеудің жаңаша тәсілдерін оқыту. 
Білу – ғылымның қазіргі жетістіктеріне 

сай қоғамның саяси-экономикалық, 
әлеуметтік-мәдени   тарихына 
байланысты жаңаша деректерді зерттеу 
тәсілдерін білу. Істей алу - ғылыми-
зерттеу жобаларын жоғары теориялық-
методологиялық деңгейде орындау. 
Дағдысының болуы - ғылыми 

зерттеудегі деректерді жаңаша талдау 
әдіснамалық негіздерін игеру. 

А
ПК3

 дағдыларын қолдануға және тарих феноменология өркениеттік 

тұжырымдамасы мәселелерін зерттеуге қабілеті; қазіргі заманғы 
тарихнама өркениет теориясы білімдерін қолдана білу; мысал 
ретінде тарихтағы тұлғаның құбылыс зерттеу туралы білімдерін 
қолдана білу;  тарихи тұлғалардың және олармен байланысты 
ғылыми әдістерін призмасы арқылы тарих процестер туралы 
білімдерін қолдана білу;   
 

способность применять навыки изучения вопросов феноменологии и 
цивилизационные концепции истории; способность применять 
знания о цивилизационной теории в современной 
историографии;   способность применять знания о феномене 
личности в истории  на примерах; способность применять знания о  
процессах истории через призму исторических личностей и 
связанные с этим научные методики. 

 
the ability to apply knowledge of the theoretical constructs of history; 
ability to apply skills and explore issues of phenomenology civilizatio-nal 
conception of history; the ability to apply knowledge of the theory of 
civilization in modern historiogra-phy; ability to apply knowledge about 
the phenomenon of personality in history as an example; ability to apply 
knowledge about the processes of history through the prism of historical 
figures and related scientific methods 

 Қазіргі тарихнамадағы өркениеттік теория 
және ұлттық идея/Цивилизационная 
теория в современной историографии и 
национальная идея /Civilization Theory in 

Modern Historiography and National idea 
Ғаламдық тарих контексіндегі қазақ 
тарихнамасы және тарихи деректерді 
зерттеудегі жаңашылдық 
Казахская историография в контексте 
глобальной истории и новаций в изучении 
исторических источников 
Kazakh Historiography in the context of 

Global History and innovations in the study of 
historical sources  
Отандық тарихи географияның 
тұжырымдамалық негіздері 
Концептуальные основы отечественной 
исторической географии 
Conceptual bases of National historical 

geography 

ПК
А
 ғылыми-зерттеу тәжірибесінде А

ПК4
 - ЖОО кейін даярлау оқыту процесінде Батыстың тарихының Еуропалық тарихи мектептердің 
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Батыс және Шығыс елдерінің тарихи 
мектептердің білімдерін қолдана білу 
 

В рамках курса изучается становление и 
развитие исторических научных школ и 
их взаимосвязи. Докторант знакомится с 
основными идеями школ и направлении 
в исторической науке. 

өзекті мәселелері туралы білімді қолдана білу; - қазақ және әлемдік 
тарихи ғылымның ғылыми мектебінің білімдерін қолдана білу; 
Батыс елдерінде тарихи зерттеулерде пайдаланылатын пәнаралық 

әдістер туралы білімдерін қолдана білу; - Батыс елдерінің 
тарихнамалық  дәстүрлерін зерттеу және Батыс елдерінің тарихи 
білімді дамыту тәжірибесін игеру дағдыларын қолдана білу; -
 Еуропадағы тарих мектептерінің ғылыми-теориялық дәстүрлері 
туралы білімдерін қолдана білу. 

 

способность применять знания об исторических школах стран 

Запада в практике научных исследований; - способность применять 
знания об актуальных проблемах истории западных стран в процессе 
преподавания на уровне послевузовской подготовки специалистов; -
 способность применять знания о научных школах казахстанской и 
мировой исторической науки; способность применять знания о 
междисциплинарных методах, применяемых в исторических 
исследованиях в западных странах. 

 
the ability to apply knowledge of the historical schools of the West in the 
practice of scientific research; ability to apply knowledge about the actual 
problems of history of West in the process of teaching at post-graduate 
training; the ability to apply knowledge of the scientific school of Kazakh 
and world historical science; the ability to apply knowledge of the 
interdisciplinary methods used in historical studies in Western countries; 
the ability to apply learning skills historiographical traditions of the East 

and the development of experience in the development of historical 
knowledge of Western countries; the ability to apply knowledge of the 
historical traditions of European schoolsthe ability to apply knowledge of 
the historical schools of the East and the West in the practice of scientific 
research. 
 
Шығыс елдерінің тарихи мектептердің білімдерін қолдана білу; 

Шығыс елдері тарихының өзекті мәселелері туралы білімді қолдана 
білу; Шығыс елдерінде тарихи зерттеулерде пайдаланылатын 
пәнаралық әдістер туралы білімдерін қолдана білу; - Шығыс 
елдерінің тарихнамалық  дәстүрлерін зерттеу және Батыс елдерінің 
тарихи білімді дамыту тәжірибесін игеру дағдыларын қолдана білу; -

дәстүрлері және батыс елдерінің қазіргі 
тарихының өзекті мәселелері 
Традиции европейской исторической 

школы и актуальные проблемы 
современной истории западных стран 
Traditions of European historical school  and 
actual problems of modern history of West 
countries 
Шығыстағы тарихтың ғылыми мектептері 
және мұсылмандық тарихнама дәстүрі 

Исторические научные школы Востока и 
мусульманская историографическая 
традиция 
Historical scientific schools of East and 
Muslim Historiographical tradition 
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 Еуропалық тарихи мектептердің шығыстану дәстүрлері туралы 
білімдерін қолдана білу. 
 

способность применять опыт изучения историографических 
традиций стран Востока и освоения опыта развития исторического 
знания западных стран; способность применять знания о традициях 
европейской исторической школы; - способность применять знания 
об исторических школах восточных, мусульманских стран в 
практике научных исследований; - способность применять знания об 
актуальных проблемах истории Востока; - способность применять 

знания о междисциплинарных методах, применяемых в 
исторических исследованиях в западных странах; - способность 
применять навыков изучения историографических традиций стран 
Востока и освоения опыта развития исторического знания западных 
стран; - способность применять знания о традициях европейской 
исторической школы; 
 

ability to apply knowledge about the actual problems of history of East 
and West in the process of teaching at post-graduate training; the ability 
to apply knowledge of the interdisciplinary methods used in historical 
studies in Western countries; the ability to apply learning skills 
historiographical traditions of the East and the development of experience 
in the development of historical knowledge of Western countries; the 
ability to apply knowledge of the historical traditions of European schools 

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
  

Выбирать и эффективно использовать 
современную методологию 
исследования 
 
To choose and effectively use modern 

research methodology   

А
УК1

  

Использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном, русском и иностранных 
языках. 
 
To use modern methods and technologies of scientific communication 

in the state, Russian and foreign languages. 

Ғылыми өлшемі 
Наукометрия 
Scientomerics 
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